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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองไพศาล
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๐๒

เด็กหญิงศจีรัตน์ สุขคล้อย
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๐๓

เด็กหญิงสุภาพร จอยนอก
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๐๔

นางสาวธีรารัตน์ เวชการกุล
๑๘/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๐๕

นางสาวภาวิณี ปะสุรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา เหลือสุข
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงกมลเนตร เสืออย่าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๐๘

เด็กชายกฤษฎา คติรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๐๙

เด็กชายกษิดิศ สมศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงฉวีวรรณ พันนิล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงณัฐภัทร พลึกรุ่งโรจน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๑๒

เด็กชายธนพงษ์ มาลาทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๑๓

เด็กชายวัลลภ วิญญาเย็น
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงหนึงหทัย

่

มุนธานี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงอรทัย แน่นกระโทก
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๑๖

เด็กชายเมธี มหา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๑๗

เด็กหญิงจันทร์ชนก ประเสริฐศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ เรืองรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๑๙

เด็กชายจำรัส ดัดตนรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงฉัตรพร สุขประโคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สมบังใด
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงณัฐพร ดุจพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ จะริบรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงนำฝน นาภูมิ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงบุษยมาศ นุกาดรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงพรชิตา จันสิงคะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงภานุมาส นุกาดรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงรัตนา สินชม
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงลีลาวดี หาญยิง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงวรนุช พาอยู่สุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงวรรณิษา เพ็ชรเลิศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงศดานันท์ เกียมสันเทียะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ ลองลม
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงสาธิมา ขวางรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา ชารัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๓๖

นางสาวสุพัตรา เจริญรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงสุวิภา ชัยรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงอารียา อาญาเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กชายเกียรติยศ ชะลีรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงเอ็นดู ประเสริฐศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงแสงดาว ก๊กรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กชายกล้าณรงค์ จะเรดรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงกุลธิดา คำสิงห์นอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงจันทิรา นะรมรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กชายธรรมรัตน์ เกษรจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กชายธวัชชัย จงรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กชายธีระชัย ภูมิศาสตร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงนริศรา สุขสงวน
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงนันทนา เกิดรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงปนัดดา โถชัยคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงพรพิมล อาญาเมือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงพิมลนาฏ ชนะมาร
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กชายพีรทัต อยู่เย็น
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ศาลางาม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กชายพุทธิพงษ์ สวัสดิรัมย์

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กชายมนตรี เจือจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงมลฤดี เย็กรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงระพีพรรณ นพกูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๓๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงรัชฏาพร อินอ่อน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กชายศิวกร เดชารัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงเขมิสรา สมบูรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงโสรยา โซซะรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๖๔

นางสาวจิริยา มานิตรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๖๕

นายธัญญาเรศ คะเรียงรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๖๖

นายยุทธนา จันทะสอน
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๖๗

นายนิพาดา เว้าสูงเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๖๘

นางสาววัลลานภา บัวหอม
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๖๙

นางสาวสุภาวิณี บุญปลอด
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๗๐

นางญาดาวดี กรุงรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๗๑

นางสาวณัฏฐ์ศศิ คูรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๗๒

นางสุธันวา ชะอำรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กชายณัฐดนัย จันทร์เขียว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กชายศุภกร รวมรส
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กชายกฤษดา ดีรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงจรรยมณน์ จันทา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงจิรัสยา พลฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงฐนิชา สีแดด
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงณัฐธินี คะเรรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กชายณัฐพงศ์ คะเลรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กชายณัฐพงศ์ นามวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ประกอบนันท์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กชายต่อศักดิ

์

นวลสาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงนงนุช ระตาภรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงประภาศิริ คุดรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๘๖

นายปยะ โสภากุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กชายพงศกร รอสูงเนิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ชิงชัยชนะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อุทิรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงภาณุมาส คะโลรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๙๑

เด็กชายภูวนาท คะเรรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงมัลลิกา ประสาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กชายมานพ ชมชืน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงวรรณวิภา สุทินรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กชายวราวุฒิ เหนือคูเมือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงวริศรา ชำรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กชายสหรัฐ โขงรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงสุชิรา พิมพา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงอริสา หลายเหล่า
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กชายอัษฎาวุฒิ พลรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๐๑

เด็กชายเจษฎา เนตรวัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๐๒
เด็กหญิงเบญจภาภรณ์

สุขรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กชายกฤชเทพ จุฬามณี
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๐๔

เด็กชายจักรกริช เขียนแปะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๐๕

เด็กชายจักรพงษ์ พรมหงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา คุดรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๐๗
เด็กหญิงจันทร์ทิมาพร

คะเรรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงจันทร์ธิดา จำนงนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๐๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

ไพรศร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พึงสันเทียะ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงชุติมา อุปสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงณัฐธิธาดา กล่อมกามิฬ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๑๓

เด็กชายทิวา ศรีกะแจะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๑๔

เด็กชายธนพล จีนเกา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๑๕

เด็กชายธนพล จุฬามณี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๑๖

เด็กชายธีรเดช รอสูงเนิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๑๗

นายธีรเมธ เตือนวิถี
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๑๘

เด็กหญิงนัฐริกา สิงห์น้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๑๙

เด็กชายนัฐวุฒิ กรรย์มูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๒๐

เด็กชายนำโชค คะเรียงรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงบุญญาภรณ์ คะเรรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๒๒

เด็กชายปกรณ์ หมวกพิมาย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงปภัสสร จรัสบุญไพศาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงปภัสสร นามวัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๒๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ ลัทธิวาจา
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงผดาพร บัวแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงพรนภา คะรุรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๒๘

เด็กชายพัทธดนย์ ศิริชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๒๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ นิมเรือง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงฟา ใจกล้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กชายมงคล เขตมนต์ชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงรัตนา เพิมพูน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กชายฤทธิชัย คะเรรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงวรรณวิสา ทับทิมใส
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๓๕

เด็กชายวิทวัส สมบูรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงศรสวรรค์ ทิศกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงศิริรักษ์ ศิริพงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงสัญลักษณ์ คอนรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๓๙

เด็กชายสุธี ขวางรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงสุนัดดา กายสิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงสุวิตา สัญญาลักษณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงอทิตยา คะทดรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงอนุตตรีย์ คะริบรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๔๔

เด็กหญิงอัจฉรา มิดแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กชายเขมทัศน์ ดอกสี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กชายแสงสุรีย์ เจิมขุนทด
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถอยรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๔๘

เด็กชายณัฐนันท์ พิมพ์ผม
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กชายณัฐพล มาประโคน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงณิชกานต์ คะเรรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กชายธนาสิริ วิชาพูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เปลียนรัมย์

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงมะลิวรรณ แสงดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กชายรัชฎา ปญญารัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๕๕

เด็กชายวรพล โยธิกา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงวรัญญา เถาว์ชาลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ใยโท

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ คะโรรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๕๙

เด็กชายกฤษฎา มะนาศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๖๐

เด็กชายชยณัฐ ทองงาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงนันทิชา สีดงเค็ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงนุจรีย์ อักษรณรงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงบรรธิตา ปญญารัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงพรพรรณ สมใจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรรณชู
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงรุ่งตะวัน สุดชา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กชายวีระพล เทียงรัมย์

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงศศิวิมล แสนยศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๖๙

เด็กชายสิริพงศ์ สุขเสริม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงอริสา บำรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงอารยา ถมนาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงอารียา วุธิยา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงกัติกา ศรีวงษ์ราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กชายกิตติพงษ์ โปร่งจิต
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงจณิตตา เจริญศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงจิรัฐติกาล กาศรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กชายชลชาติ เจียงรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พึงพัก

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงดวงฤดี บุตรดีเคน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กชายธนพรรณ ครบอุดม
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กชายธีรพล คงชนะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กชายพลวัฒน์ โซนรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กชายรังสรรค์ ภิรมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงรัตนาวดี ลาศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงวรนุช พิลึก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทองทรวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กชายวีระกิจ จันทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงสิลาพร เกษบุรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงอริสศรา จันทร์ทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กชายอิษวัต บำรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

โภคทรัพย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงกชกร จำปาเทศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงจิตตราพร เลือนลอยเลิศ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิมละคร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงชลธิชา ความรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ เคนสีแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กชายพีรพล พรมแสนปาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองวันดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงวัลลภา แก้วกิง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กชายวีรภัทร คะเลรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กชายวีรยุทธ พวงสาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

แชมรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงอริสา บวรรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

บัวแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กชายฐิตินันท์ สุดาจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงนาตยา หวังผล
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงมะลิษา สะใบ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงอรจิรา ศรีแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กชายเสกสรร คำตัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ นามอาษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงกาญจนา กิงสีดา

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คะเลรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงทิพาภรณ์ เงินยวด
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กชายธราเทพ ศิริพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงนวรัตน์ แสงประสาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงนิภาพร แก้วชุมพล
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงปานตะวัน สามัญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงพัชรี ซอมรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงพันพสา สมโคกกรวด
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงฤทัยวรรณ ขันติวงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ปญญา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กชายสงกรานต์ กันนุลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงสุนีย์ ใจดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กชายสุรเดช โนนสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงสุวัจณี คำบาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงอาริยา รักษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กชายเทพฤทธิ

์

อุปโคต
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๒๘

นางสาวจารุมาศ คะเลรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กชายภูวนาถ ใยโท
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงมะลิวัลย์ กันนุลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๓๑

นายวีรยุทธ เงินยวด
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๓๒

นายเจริญ สังสีแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กชายกฤตพจน์ เสนศิลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงกุสุมา ดาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงจริญญา สกิจรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา บูชารัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงณิชา จันทร์ลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กชายตันติกร มงคลกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กชายธนวิทย์ เกตุชาติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กชายธนาธร ภูตามเงิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงธิดาพร พิกุลทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กชายประยุทธ เจือจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงพรนภา อับสีรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงพราวมณี ศรีวิชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงลักษณาวดี อุ้มรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงวริศรา วิเศษเนตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงสุภัทรตรา การเพียร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงสุมินตรา อุ่นทิดเพชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงอรพรรณ บุญรอด
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงเนตรชนก กำจร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงกมลพร คะเรรัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงกฤษณา สืบเพ็ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กชายกษิติ สุขตาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวหลวง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บ่อไทย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๕๖
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ดีรบรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงจตุพร สำเร็จรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กชายจักรภัทร ปราบรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กชายจิระวัฒน์ สุทธิทวีวสุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงจิราพร เปรืองรัมย์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมประโคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงชญาดา ใจหาญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงชลทิชา มาแสวง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กชายชินวัตร เนาวสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงฐิติพร ปะนุรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ประจันบาล
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ปะลุวันรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงณัฐติกา เอการัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ศิริศิลป
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กชายณัฐพล ปานดำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กชายณัฐพล มงคลทิศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กชายณัฐพล ศรีดาโคตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงดาราพร มันหมาย

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กชายทัชทัย จันนอ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงทัชสุมาริน พุดสูงเนิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ ช่วยเงิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงธมนวรรณ โอทารัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงธมลวรรณ พวงแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กชายธวัชชัย กุมรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ มุ่งดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โนนน้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วมงคล
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ มีหวายหลึม
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงนภัสสร เปนรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กชายนฤพล เมืองจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงนวินดา บุตรตลาด
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงนันทพร อุ้มรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงนันทรัตน์ รุ่งโรจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กชายนิคม บินรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงนิตยา บรมรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงนีรนุช โพธิเงิน

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงประภาพร มากะเต
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงพรธิภา บุญโสภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงพรรณวิภา สมหา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงพรวิมล กิงถา

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กชายพลรัตน์ ไชยโย
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๙๗
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

ชนิดสอน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงพัชราภา ศรีจินดาภรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ วงเวียน
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เยาวลักษณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มาลาอุ่น
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กชายพิษณุ ล่วงมัจฉา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ พรมประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงภัควิภา ประโลมรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กชายภากร ประโลมรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กชายภาคิน ประโลมรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กชายภูริพัฒน์ ตะวันหะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงมาตา แจ่มทองหลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กชายรัชชานนท์ สุภนาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงลักษณ์คณา เอรารัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงวรรณิศา บวรรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงวรรณิศา ปะสุรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

สีกันหา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงวราพร จัตตุรัต
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงวาสนา ชัยรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงวาสนา ศิริโสม
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กชายวิรุฒิ วิจิรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงศศิกานต์ คำเสนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงศิริยากร กมลจิตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กชายสิทธิเดช ปะสุตัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กชายสิรวิชญ์ งามกิจการ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา อักษรณรงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงสุขุมาล สุขวิเศษ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงสุชาดา เชษฐดิลก
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงสุดาวดี เภสัชชะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงสุธาสินี สืบสำราญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงสุนิสา ตะวันหะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงสุนิสา ปะรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กชายสุพจน์ ไชยโย
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา หอยมุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา หาสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงสุภาพร มะลิวัลย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินต๊ะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงสุมิตรา ดมประโคน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พวงสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงสุวรรณา ทับอุดม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กชายสุเมธี ศรีจำนงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงอนันญตา พาสดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงอลิสา สุพนาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กชายอัฎษฎา ปกกาโล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงอารตี พิมพ์ตะคอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บาลรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๔๓
เด็กหญิงเจนจิรารัตน์ ตู้โภค

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชา สิมมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กชายเอกรินทร์ นัคเรช
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงแพรวนภา จอมทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงโชติกา บวรรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กชายโยธิน ครุฑประโคน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กชายไพรัชช์ แผ้วพลสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ อักษรณรงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองด้วง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ประเสริฐศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คามวาสี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงจรีรัตน์ เบียนรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ประโลมรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงจิราพัชร ปะลุวันรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เจริญสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงชนิกานด์ โจมรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงชลธิชา แก้วประสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงชุดารัตน์ เจือจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงฐิติมา เพชรเลิศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงณัฐพร วงเวียน
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กชายณัฐพล กาจรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ดัดถุยาวัตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงทัศนีย์ หอมขจร
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงทิราภรณ์ ปะสุตัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กชายธวัชชัย สอดศรีจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กชายธวัชชัย ไชโย
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงธีริศรา ธุระสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงนริศรา ศรีหาจักร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงนัดดาพร มูลลอด
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงนิภาพร เทียนสว่าง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงนิลาวัลย์ สิงห์ดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงนำค้าง อะรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงบุษบา บัตรรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงปนัดดา อาจเสียงรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงปริญญา โสภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงปลายฟา สุมาลี
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กชายปวีณวิทย์ แปนทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กชายพงษ์เพชร ดาทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กชายพรนิมิต ติคำรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๘๒
เด็กหญิงพรรณพิลาศ นิลนนท์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงพัณณิตา โอกรุงรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๘๔
เด็กหญิงพิมพ์ประภัส แก้วกล้า

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ปะลุวันรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กชายพีรยุทธ เจือจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงภัทราวดี คนองดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงภัทราวดี ทวีสาร
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงภูศิตา อุ้มรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กชายมนต์ชัย ยินดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงมุกดา ศรีรักษา
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงรศิกานต์ จวนชัยภูมิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กชายรอย ฟนไดย์เซน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงรัตติกาล สุดตาสาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงวรรณนิษา แปกรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงวรรณวิภา เจือจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงวรรณษา วิวาห์สุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงวรรณิษา บุญเรือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงวราภรณ์ เพชรเลิศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กชายวราเทพ ปุลันรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงวริศรา กิงวิชิต

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กชายวศิน ปะทิรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงวารีญา เทียงรัมย์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กชายศิริพงษ์ นารัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงศุภาณี เนาวสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กหญิงสมาพร ยอดศิลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กชายสหรัฐ แสนอ่อน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงสาวิตรี สุกร
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กชายสิทธินนท์ คชเลิศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กชายสิทธิโชค พรมจรรย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงสินใจ ห้วยหงษ์ทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กชายสิรภพ ครุฑประโคน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๑๓
เด็กหญิงสุกัลญาภรณ์

บุญอำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงสุธิมา พลพวก
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงสุภาพร ชืนอุรา

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงสุมิตรา สินฉลอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กชายสุรินทร์ ครุฑประโคน
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กชายสุริโยทัย แก้วกล้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงสุวรรณี โนลส์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงสโรชา สุวรรณบุปผา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงส่องศรี ไสวรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

เจือจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กชายอนุชิต บุญครอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงอพิยดา ทองไพโรจน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงอริสรา จำเริญพาน
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงอัจจิมา สองประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กชายอานันท์ ปรินรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงอินทิรา ควินรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงเกตนิกา ปานเพ็ชร
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงเพ็ญตรา นครรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กชายเอกรินทร์ อาศจักร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงไขนภา อารีรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กชายไพรัตน์ ปะรุดรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงสกุณา แสนกิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กชายจักรพงษ์ โสรถาวร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กชายฐากูร บุญหนัก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กชายธันพิสิทธิ

์

แจ้งกระจ่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กชายธีรภัทร บุญมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กชายสหมณฑล ละเมียดดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กชายอนุชา กระแสโท
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กชายไพศาล โกมุท

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กชายณัฐพงศ์ หิมลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงปยภรณ์ ปะทะรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ มานุจำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กชายวัฒนา เจียกรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงกิตติยา สร้อยเสน
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กชายปฐพี อะโรคา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กชายภูวดล ใบบัว
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงอาริษา มานุจำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๕๐

นางสาวจารุชา รักษารัมย์
๒๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๕๑

นางสาวณัฐวรา ปลงรัมย์
๓๐/๔/๒๕๓๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๕๒

นางสาววิภาวี นีวาสรัมย์
๑๖/๖/๒๕๓๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย สุขใหญ่
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กชายชนกร พุทธะสุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงญาดา ไชยา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กชายธนากร อุ้มรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กชายธีรพล เนาวสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กชายธีรพัฒน์ กองรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงปราณี อุ้ยรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงปลายฝน มาปน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงปาณิสรา อาบรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กชายปานศักดิ

์

ชินภักดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงพณิชา สร้อยงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงพรรพษา ศูนย์จันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กชายพิทักษ์ คำพิมูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กชายภูตะวัน เอียมรัมย์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงวาสนา แซ่กระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กชายศักรินทร์ แดงสี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กชายสตางค์ กมลวิทย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงสุวิมลภา เขินไพร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงเกศราภรณ์ จำปาทิพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงมาริษา มานุจำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๗๓

นางสาวมุกดา เย็งประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พาสศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๗๕

นายภานุ ปรินรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ เจนทร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กชายจิรเมธ แมลงทัพ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กชายมานะพงษ์ สงวัลย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กชายสุเมธ วงศ์สุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมวิชา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงอักษร ขำโต
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กชายเจษฏา แหลมประโคน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงสุนิสา พูนสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กชายอัมรินทร์ พันสุวรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงนาตาชา พรมาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงปทมาพร จันทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงพรทิวา อุตมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กชายพิชิตชัย สุขคุ้ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงรจนา ศรีนาเครือ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุตรสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงวรดา ไชยรินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงวริษา วงษ์ท้าว
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กชายวัชรากร กฤษวี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงศรินทิพย์ ปรือปรัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงศุกวดี เลิศวิลัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา ลำเลิศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงสุธิดา แปนงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุดเกษ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กชายอติชาต ฉิมมาลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สะเดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงอรัญญา สัมฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กชายอัครา พิหูสูตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๐๓

นางสาวอัจฉราวดี แสนกล้า
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงเสาวภา โพธิชัย

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงแสงดาว คัดกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๐๖

นางสาวกนกวรรณ ผุสดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๐๗
เด็กหญิงประทุมรัตน์ ยอดเท็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กชายปรเมษฐ์ ลือปญญา
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จงกรด

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ ปดสำราญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงพรอุมา ฉงอนรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กชายพีระวัฒน์ ผาสนุก
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๑๓

นางสาวรัตสุดา นาคหาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กชายวัฒนา คุชิตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงอรพรรณ ขจัดโรคา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงอรัญญา ขนัยรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงอัญชลี โยธี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงเจนจิรา แซมรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กชายเอกพัฒน์ งามดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๒๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ ศิริจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ ประคองใจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๒๒

นายสิทธิชัย คิดรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๒๓

นายสิทธิชัย สาทิพจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๒๔

นางสาวสุดารัตน์ สินทร
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กชายอนิรุธ สุขใจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๒๖

นายเกษมศักดิ

์

บุญมาก
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุวรรณทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงธันยพร จันทร์โสภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กชายนนทวัฒน์ แสงรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงประภัสสร จรัสกาย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงปลายรุ้ง สุริพล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กชายพรชัย บุญอาจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กชายวรวุทย์ ขุนทะยม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุรินทร์ประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กชายกันติกร ปริพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ขำพลกรัง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กชายภูริภัทร เตรียมไธสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ จันทรา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงศิรประภา สมบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงอมิตา คำบาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงอรรถวดี สกุลทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงสุพรรณสา เดชะกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กชายดนัย อุดมพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีภูมาตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงศศิธร รัวชัย

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กชายสุริยะ สนองหงอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กชายโกสิน ดัดถุยาวัตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ จันสายออ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงญาสุมิลค์ วงศ์คำจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กชายณัฐพงศ์ สำเร็จ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กชายธนภัทร หวังท่ากลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กชายนครินทร์ ฉาวกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงมุกมณี อุดมพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กชายวันเฉลิม ศรีสุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ กองขวัญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงอนงค์นาถ บำเรอสงฆ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงอารยา โตกะโทก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงเจนจิรา สังข์ทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงฉัจชฎา ย้อยไธสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์นนท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กชายสีหราช เสาศิริ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา โตกะโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กชายพิพัฒน์ พิมนนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

คงทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงประดับ ดัดถุยาวัตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กชายพรหมาสตร์ ผิวเฮาขา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงสงกรานต์ อุ่นเนือ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กชายอุเทน โสดก
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กชายกิตติภณ อาญาเมือง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กชายกิตติเทพ หมอกอรุณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กชายคุณากร การัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กชายจตุพล การัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กชายจักรพงษ์ อาญาเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กชายจีรวัฒน์ แย้มศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ใสกระจ่าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงญาณิศา เกรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กชายณัฐนัน ปุริตาเน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กชายทักษ์ดนัย ดีดำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กชายทัศไนย อังโครัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงทิตย์อนันท์ โบราณรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กชายประพันธ์ เกรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงปริศนา การัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงปะณิสรณ์ ปานาโค

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ เกรียรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กชายพงษ์เพชร อาญาเมือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงพรนภา เกรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กชายพัชรพล การเพียร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงพัชรี กล่าวรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กชายพันธกานต์ นิลสุวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กชายภราดล เกริงรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กชายภูตะวัน การัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กชายภูริชกานต์ การเพียร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กชายภูวนัตถ์ ลิอ่อนรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงมนฑกานต์ สาวไชย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายมิตรภาพ คำภูนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กชายยศพล กริดรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กหญิงฤทธิชา ชัยสุวรรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กหญิงลัลนา คะเลารัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงวกุลทิพย์ พูนประโคน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กชายวรายุทธ การเพียร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงวาสนา พรมปญญา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กชายวิสุทธิ

์

เกรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงศิขรินทร์ สุรินสมบูรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กชายสรวิชญ์ เหลือล้น
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ ตีบนางรอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงสุชาดา กล้าณรงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงสุทินา เอ็มประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงสุธาสินี สุทาวรรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กชายสุรชัย กอยรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กชายสุริยา ลายทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงหยาดนภา การัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กชายอติชาต บูรณะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงอทิตตยา อาญาเมือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุไร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ กระแชรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงอิงฟา มุ้งเขือนกลาง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กชายเกษมพันธุ์ เกรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กชายเกียรติภูมิ สุขแสวง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กชายเกียรติยศ สุขแสวง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กชายเจษฎากร กลองรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงเบญญทิพย์ กรุณรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

ทองสอาด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงกาญจนา ชารี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงขวัญตา วาสะรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงคนึงนิตย์ วิโสรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ หมีกุระ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ วะโรรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กชายดวงเด่น เห็นทัว

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กชายถณพล กาละสิรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กชายทรงศักดิ

์

แช่มเย็น
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กชายธนพล ทองกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กชายธนายุทธ กริดรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กชายธีรภัทร เรืองรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กชายนันทกร วงค์กันหา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายนันทการณ์ บุญชูงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กหญิงปรารถนา ดาบจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงปริยากร บุญคำภา
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงปวีณา อาญาเมือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงปาณิดา นัคราภิบาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงปาณิศา นัคราภิบาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงพรปวีณา กระชือรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงภัทรา ระวัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงภาพิมล อาญาเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงวนัสนันท์ อุสารัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงวรนุช ถือดียิง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงวรรวรี บุตรศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ เกรียรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กชายวุฒินันท์ วัฒนสารสมบัติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงศรีประภา โขรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชาญประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กชายศุภกิจ จารัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กชายสมชาย สงกา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงสรรณิศา วึงประโคน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงสราลี ชัยรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงสาธิดา กรอบรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา เกรียรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงสุทธิดา สุทธิ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงสุนิสา บุตรโสภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กชายสุพรรณ จารัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงสุภาพร จะเชนรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี ปญจะขันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี โกเทวิปู
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กชายสุริยา ไม้ยอดดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กชายอนุชา จารัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กชายอรรถพร อาญาเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงอรวรรณ เรืองรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงอรวรา อาจทวีกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงอรสา อาจทวีกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กชายอัมรินทร์ อินรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงอุมาพร การัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงเยาวเนตร ทวีคูณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กชายเสกสรร ยืนมัน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

เทียนปญจะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงกัญญาภัค อาญาเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงกัญภรณ์ โยธิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงกัลยากร กระซิรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กชายชนะภัย กะเสมรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงชนิดา การเพียร
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กชายชัยวัฒน์ การเพียร
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กชายณัฐพล ปรากฏมาก
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กชายณัฐพล สายชุ่มดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กชายธนบดี วาหะรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๘๓

นายธนายุทธ ปติทะโน
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กชายธีรภัทร กะรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กชายธีรภัทร์ การเพียร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กชายนพดล กรงรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงนรารัตน์ เทพะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กชายนุกูล กรดรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กหญิงปนัดดา อุ่นรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๙๐
เด็กหญิงประกายดาว ทองภูบาล

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กชายพิทักษ์ อินทร์รัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เกล้ารัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงมัณฑนา พาแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กชายวิทวัส กึนรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ กริดรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงสนธิญา จันสุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กชายสหรัฐ ไกรรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กชายสามารถ เพราะประโคน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงสุธิตา เทียนปญจะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

กอยรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายอดิศร มะปราง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงอทิตยา คำชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กชายอนันต์ การัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ แกมรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงอลิสา กระแสโสม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงอาลิสา โกเทวิปู
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๐๗

นางสาวดาหวัน ปราศจาก
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๐๘

นางสาวทัศษิณา เอ็มประโคน
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๐๙

นางสาวธิติมา อินรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๑๐

นายปกรณ์ แก้วสมุทธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๑๑

นางสาวปยะดา อาญาเมือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๑๒

นางสาวศศิประภา วิจิรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๑๓

นางสาวศิรประภา แก้วหาวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๑๔

นายศิริชัย กระสุนรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๑๕

นางสาวสาริกา อาญาเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๑๖

นางสาวสุนีย์ อินรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๑๗

นางสาวกัญญาพัชร อาญาเมือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๑๘

นางสาวณัชชา จันทร์ประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๑๙

นางสาวนันทกานต์ กริดรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๒๐

นางสาวบุศรินทร์ มีศิลป
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๒๑

นายพนมวรรณ ไกรษร
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๒๒

นายพนาเวศ ไกรษร
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๒๓

นางสาวพรรณิภา กิรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๒๔

นายสิทธิพงษ์ การัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๒๕

นายสุชา ฉลาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๒๖

นางสาวสุทธนุช กริดรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๒๗

นางสาวสุนิสา ทารักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๒๘

นางสาวกิตติยา ใหญ่ทา
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๒๙

นางสาวจันทิรา เครืองรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๓๐

นางสาวจุฑารัตน์ องค์รัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๓๑

นายต้นศักดิ

์

อาญาเมือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๓๒

นายสิทธิพร อาญาเมือง
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๓๓

นางสาวสุนิษา กรงรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๓๔

นางสาวสุนิสา มันยืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๓๕

นายสุรศักดิ

์

สุทธิ
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๓๖

นายอดิศักดิ

์

การเพียร
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๓๗

นายอนุวรรตน์ อาญาเมือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๓๘

นายจิรวัฒน์ นะเรรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๓๙

นางสาวจิราวรรณ กริมรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๔๐

นางสาวชโลทร มันยืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๔๑

นางสาวทิพวรรณ ใจกล้า
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๔๒

นายปยะภูมิ พะสุรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๔๓

นางสาวพันพัสสา กระสุนรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๔๔

นายยุทธวีร์ เกรียรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๔๕

นางสาวลัดดาวัลย์ กรุงรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๔๖

นางสาววาริศา กรงรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๔๗

นางสาววารุณี เว่ารัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๔๘

นางสาวสุดารัตน์ ยอดเพชร
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๔๙

นางสาวเบญจวรรณ หล่อทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๕๐

นางสาวเบญจวรรณ เพประโคน
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๕๑

นางสาวเพ็ชร ตุ่นวงษา
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๕๒

นางสาวสุพิณญา คล้องไชย
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กชายพิชัย สุพิมานิม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงปวีนุช พูดชอบ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงณัฐริการ์ แย้มประโคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงรจนา เพาะพูน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงนฤมล ภูมิสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงอรสา วงค์สามาลย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กชายภูธเนศ อะรัญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงศิริญญา โรปรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงวินาณัฐ สุคำภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

อาบรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ อิมรัมย์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงอินทิรา มาลาลำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงปริศรา เกตุสูงเนิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงนหทัย โสระเนตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงชลธิชา นาประโคน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงจิราพัชร สุพรรณนอก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กชายสุทธิพร อุปน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กชายอนุพงษ์ รักษา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กชายประชา เอียมรัมย์

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงเปรมฤทัย โรปรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงพฤกษา โรมรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงสานันธินี อะรัญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงมลธิดา วันภักดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อะรัญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองกรม
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงนันทนา ดัดถุยาวัตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงอาทิติยา อิมรัมย์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กชายภูภัทรพงษ์ อักษรณรงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ไทรพงษ์พันธุ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงกรกช อาจฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงชลธิชา โพธิกลาง

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงณัฐมล มะลิทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วยงกฎ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายธงชัย สุขตะเคียน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายธนากร แก้วงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

โกติรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงนฤมล เค้าศรีวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงพรชิตา หวังผล
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กชายภูวนัย อนุเคราะห์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงมณฑกร พุทธเสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีบุญเรือง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กชายวัฒนพงษ์ แสนเลิศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายสหรัฐ เพ็ชรเลิศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กชายสิทธิธรรม รักษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา สุมหิรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงอัญชลี เทวอนรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กชายขจรเกียรติ บรมรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๐๑

นางสาวจุฑามณี บุญทวี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๐๒

นางสาวธิติมา โรปริรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๐๓

นายบุญประสงค์ บุญเกตุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงพรนภา เชือพรมมา

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๐๕

นายพิทวัส มีมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ลดา การรุ่งเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๐๗

นางสาวภัคชญาภา กอบัว
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กชายภูมินทร์ ตาสว่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กหญิงศิริพร จันทะนาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๑๐

นางสาวสุชาดา สมชอบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กชายสุทธิลักษณ์ สาสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๑๒

นายอชิระ ร่วมชาติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๑๓

นางสาวกัลยา แดงสี
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๑๔

นายยุทธภูมิ ฝาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๑๕

นางสาวรินนรี เดชพระ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๑๖

นายชรัญธรณ์ พาสมบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๑๗

นายธนาวุธ รักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๑๘

นายพัฒนพงศ์ พูดชอบ
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๑๙

นางสาวเสาวลักษ์ ปนตาเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๒๐

นางสาวเสาวลี ปนตาเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๒๑

นางสาวเอกไพรินทร์ บุญยงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงกมลณัฐ มาทุมมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดำริรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงกานดา กลำดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๒๕

นายกิตตินันท์ พัฒนะมาศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ หวังผล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายจิณณวัตร โอสถประสาท
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงจิราวดี วงเวียน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กชายฐานวรรธน์ ดำขำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ เทียมแสงจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงฐิติพันธุ์ เทียมแสงจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กชายณัฐพล บุญเทียง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงตันหยง กุราช

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กชายทีปกร การะพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์พันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กชายนพนรินทร์ ชัยณรงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กชายนราธิป อินทร์ศร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงนริศรา ศิลากุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงนันธิชา ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงนิตยาพร เดชารัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กชายนิธิณัฐ เจริญสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงปนัดดา อุดมพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ยืนสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กชายปใหม่ ดินราบรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กชายพงศกร พูนศิลป
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงพรนัชชา อาบทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงพรพิมล ศรีแย้ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงพีรดา พุทไธวัฒน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กชายพีรพันธ์ โพทโสม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงภัชราพร ติตะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงรัชนีกร เดิมทำรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กชายรัตพงษ์ พรมนัส
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงวนิดา จันทร์ทำมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กชายวัชรมนตรี ศิขิรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงวีนัส สืบเลย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงศริญญา ขอโคกกรวด

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงศศิประภา ดีราชรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กชายสิปปกร โหมดนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวบุญมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กชายสุธรรม แข็งกล้า
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ นอนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงอภิญญา วุฒิยา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงอริสา ถาวุฒิ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กชายอาทิตย์ มีไชยโย
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงอาภัสรา จุมเกตุ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงอินทิรา พลพวก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๖๘
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

อุปชัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงแสงรวี ตอรบรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงไพลิน ไชยโย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๗๑

นางสาวกฤษณา ลิอ่อนรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๗๒

นายธนพล ติลาโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๗๓

นางสาวเบญจพร แสมรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๗๔

นางสาวเบญจมาศ พิลาลึก
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๗๕

นางสาวกชพรรณ อ้นทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๗๖

นางสาวชไมพร นครศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๗๗

นางสาวทิพประภา มานาค
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๗๘

นางสาวธิดารัตน์ ทวีโชค

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๗๙

นายนฤดล พลาพล
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๘๐

นายพีรพล พึงภักดิ

่ ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๘๑

นายพีรภัทร ไกลกลางดอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๘๒

นายวันชัย คะเลรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๘๓

นางสาวสุชานันท์ เมฆแสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๘๔

นางสาวสุดารัตน์ ยืนรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๘๕

นางสาวสุนีย์ นัครภิบาล
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๘๖

นายสุเมธ ทรัพย์คณารัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๘๗

นายอดิศร เกียรติเจริญศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๘๘

นายกฤษฎิ

์

จันทวิโรจน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๘๙

นายกัญจน์ ประเสริฐศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๙๐

นายกันตชาติ คะรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๙๑

นางสาวกันตนา คะรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๙๒

นายจิรรัตน์ บรรจงปรุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๙๓

นายชาคริต สุขวัฒนากิจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๙๔

นางสาวดลญา บุญโภค
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๙๕

นายตรีภพ ใหญ่เลิศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๙๖

นายตะวัน สุมหิรัญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๙๗

นายทยากร ตะโสรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๙๘

นางสาวทิพย์วรรณ บางผึง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๘๙๙

นายธนวัฒน์ บูระพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๐๙๐๐

นายธนากร จันทร์สิงห์ขะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๐๑

นายธีรภัทร บรรฑิตรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๐๒

นายนพดล รุ่งเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๐๓
นางสาวปริญญลักษณ์

ลงลายชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๐๔

นางสาวพนมพร เกิดช่อ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๐๕

นายพรชัย สายศร
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๐๖

นายพัชระ มิงมูล

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๐๗

นางสาวมณีรัตน์ วงษ์วิจิตรสุข
๒๒/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๐๘

นางสาวรุ่งนภา ผลสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๐๙

นางสาววราภรณ์ โกรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๑๐

นางสาววัชรี อุไรพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๑๑

นางสาววิภาดี แอบทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๑๒
นางสาววิมลฑกรานต์

บุญอาจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๑๓

นายวุฒินันท์ สำเร็จรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๑๔

นายศรายุทธ หารยักษ์วงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๑๕

นายศักดา จุฬารัมย์
๒๖/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๑๖

นายศาสตรา มณีศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๑๗

นางสาวสุชาดา ใชยศรีรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๑๘

นางสาวสุนิสา ศรีหาทน

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๑๙

นายสุริยา สุทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๒๐

นางสาวสโรชา ศรีพรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๒๑

นายอนันชัย อุดมไร่

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๒๒

นายอนุวรรตน์ วินดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๒๓

นางสาวอรวรรณ ชินรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๒๔

นางสาวอรัญญา พรมคำน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๒๕

นางสาวอริศรา อัมรารัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๒๖

นางสาวอารียา พันธ์ศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๒๗

นางสาวเกสร กุมาลี
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๒๘

นางสาวเพ็ญนภา ทองดี
๐๓/๑๐/๒๕๓๗

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๒๙

นายไกรวุฒิ อ้อยหอม
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๓๐

นายไตรลักณ์ กระทุ่มนอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๓๑

นางสาวกชมน บุญธรรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๓๒

นางสาวกรรณิกา สวินชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๓๓

นายกฤษฎา เทวารัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๓๔

นางสาวจอมขวัญ ชะดารัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๓๕

นางสาวจิดาภา นาอุ่น
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๓๖

นายจิรายุทธ นันกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๓๗

นางสาวชลิตา ทับทิม
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๓๘

นายณัฎฐกานต์ กันรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๓๙

นางสาวณัฐภรณ์ วนวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๔๐

นางสาวธรรมธร มะลิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๔๑

นางสาวนงนุช สุขประโคน
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๔๒

นางสาวบุหลัน สมานทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๔๓

นางสาวพรมพร ธรรมชัย
๒๓/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๔๔

นางสาวรจนา เนตรวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๔๕

นางสาววาสนา รุ่งสว่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๔๖

นางสาววิลาสินี วังประโคน
๒๖/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๔๗

นางสาววิลาสินี เรียงสันเทียะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๔๘

นางสาวศุภานันท์ ภู่นคร
๐๑/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๔๙

นางสาวสาวิตรี ผาสนุก
๑๕/๐๘/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๕๐

นางสาวสุกัญญา ยามดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๕๑

นางสาวสุพรรณี ประจันบาล
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๕๒

นางสาวสุพรรษา นันทพรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๕๓

นางสาวสุภาวดี สนธิรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๕๔

นางสาวอภิญญา เจียวรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๕๕

นางสาวโสรดา มานรัมย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๕๖

นางสาวนำฝน ผาสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๕๗

นายสุธี ศุภนาม
๐๘/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๕๘

นายเดชณรงค์ วงค์รัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๕๙

นายกมลเดช แช่มรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๖๐

นายกฤษดา ยารัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๖๑

นางสาวขนิษฐา วงศ์คำ
๒๗/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๖๒

นางสาวจิราพร รอบแคว้น
๐๕/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๖๓

นางสาวชนิตร์นันท์ สายโรจน์
๓๐/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๖๔

นางสาวณิชารีย์ ภักดีการ
๒๖/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๖๕

นายดารากร ปลืมกะมล

้

๐๑/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๖๖

นายดารานัย ปลืมกะมล

้

๐๑/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๖๗

นางสาวตติมาภรณ์ ปูนสีทา
๓๑/๐๓/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๖๘

นางสาวปนิดา เด็ดดวงรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๓๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๖๙

นางสาวพูลศิริ หมันประโคน

่

๐๗/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๗๐

นายลิขิต เปลืองรัมย์

้

๑๐/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๗๑

นางสาววรรณพา พิมพ์โคตร
๒๑/๐๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๗๒

นางสาววรรณภา ปุสารัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๗๓

นายศิริพงษ์ ยืนรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๗๔

นางสาวสาวิตรี ใจดี
๒๗/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๗๕

นางสาวสุดา บินรวดเร็ว
๓๑/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๗๖

นางสาวสุนิสา ก๊กรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๗๗

นางสาวสุนิสา ขันทัพไทย
๑๖/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๗๘

นางสาวหทัยรัตน์ สนสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๗๙

นายอนิรุทธิ

์

พะนิรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๘๐

นางสาวอมราวดี บุญครอง
๐๖/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๘๑

นายเขตต์ตะวัน สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๘๒

นางสาวเสาวคนธ์ เยาวขันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๓๗

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๘๓

นางสาวแรงใจ เนตรวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กชายกนกศักดิ

์

สิงห์เงิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กชายกฤษฎา ศิริชาติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กชายจันทมันต์ แก้วแก่น
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงจารุณี แซ่เอีย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงจารุวรรณ หลงรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงชลธิชา สมอ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กชายธีรภัทร ยวงโปร่งแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กชายปฏิภาณ ไชยรินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงดารภา ศิริขัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ชิรารัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กชายพัศยศ พันธุ์แก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงมณฑา เขตชุมแสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ พาพิมพ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

ภูนวนพา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กชายศิริวัฒน์ รอบรู้
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา ทองดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงสุพิชชา ใยทอน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กชายสุรชัย วงค์เชียงขวาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงอรนุช เขียวรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงอรวรรณ เขียวรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงเนตรชนก บัวผลิ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กชายกนก นามนุ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กชายจตุรวิชญ์ สวามีสงฆ์
๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กชายกิตติภพ แมนไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กชายทรงพล เชือมรัมย์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กชายนราธิป เหลาสา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงปาริฉัตต์ สระภู
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงภาวินี เหลาสา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงแพรวา มาโนตร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กชายพงศธร ฉิมมาลี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กชายภูวดล ขันเงิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กชายภูวดล บุรกรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กชายลัทธพล ลูกเงาะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงศุภวัลย์ แถวกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายอนุพนธ์ คอนรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กชายกิตติวัฒน์ อินทร์แปลง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงณัฐชา สะเทิงรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กชายปกาวิน กาญจนวัตร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงปภัสรา มีกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงปาริฉัตร อำเทศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

เขียวเขิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงสโรชา วังคีลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กชายอำนาจ รอดภัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงอินทิรา บุตรอำคา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงชลธิชา จูอี

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กชายทินภัทร กันหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงประภาพร ศรีแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงภาวิณี พรมคุณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงศศิธร บุญรอด
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงศิริพร ดาแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กชายสรยุทธ นวลสาย
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุญเกิดรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กชายอนุชิต อินธิรส
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กชายอานนท์ บุญใส
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงกรกช มณีพันธุ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายชัยวุฒิ พิมพา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

อินทร์แปลง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงปาณิศา บุญรินทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สินศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สังวรนิตย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงสิริภัทร จันเส
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กชายสุนันทวัฒน์ บุญตี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นามปญญา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงวิสิตา นะใจคง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กชายวีระชัย ทินปราณี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ปานทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงณัชชา นามปญญา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กชายธนา พิศเพ็ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงนภาพร นาคาธร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ขันติวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กชายพล ภูมรา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กชายวีรเดช แสงดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กชายศตายุ สมสอาด
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงสำรวย ศรีสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงสุจิตรา คะเรรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงสุชาดา งามรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ปอมสุวรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงอาทิตยา หินคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงอารียา ชาญชิต
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กชายสมเจตน์ ยุงรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงอมราพร แสงสว่าง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กชายณัฐชนน พรมจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงธาริณีย์ เท้าสิงห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงนพัสสร สะเทินรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กชายนัฐภูมิ หมืนสุข

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงพรรณิภา หงษ์จันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กชายยุทธภูมิ ขันติวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กชายสราวุธ อินทสอน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กชายสุรัตน์ ปอมสุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ มงคล
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงอุษา ภูเขียว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กชายกิตตินันท์ เกรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กชายคมสันต์ ผลุนกระโทก
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงณัฐธิตา รักษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กชายณัฐนที ฮวดจำปา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กชายธีรภัทร สุขประโคน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กชายธีรเทพ สุขประโคน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงนุชวรา อาญาเมือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กชายปรัชญา กริดรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กชายรัตติกุล อาญาเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กชายศิวดล แย้มประโคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กชายสุทธิพร สุทธิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงสุวนันท์ กระชูรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กชายอนุชา พอกพูนดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงอริสา พอกพูนดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงชลธิชา สุมหิรัญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กชายชลประการ พลดงนอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงดวงดาว จิรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงนิศา กล้าณรงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงนำผึง

้

กล้าณรงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา สุทธิรัก
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงมินทรา พอกพูนดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงรัษฎา เกรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงลินดา วิเสรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กชายศิวกร ชาญประโคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงศุภามน กันวงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กชายสัมพันธ์ ไกรเภท
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา มูลสันเทียะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงสุภาพร เชือมาก

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กชายอัครพล บำเพ็ญศิลป
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงอัธยารัตน์ กริดรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงไอรดา เกรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ สวนทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กชายณัฐพนธ์ ภูมิสีคิว

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กชายทวิทย์ รุ่งสว่าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กชายธีรพล ดวงประโคน
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงนัฐกานต์ กริดรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงนารี ชินประโคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงนำฝน แอกประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กชายปริญญา ทองมาก
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กชายพัลลภ ลือนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ การเพียร
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ไชยวุฒิ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กชายมงคล ทรงราศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กชายวัชรพงษ์ เฉยภิรมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อาญาเมือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงสุมิตรา เพชรเก่า
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กชายสุรพงษ์ กรึกรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๒๔

เด็กชายสุรวุธ ยงทวี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กชายอานนท์ พุทธมงคล
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงชลธิชา แกมรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กชายประพล สุระรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กชายวงศกร กองรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงอนันดา โหรารัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กชายอัษฎาวุธ การเพียร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กิงใจ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กชายชัยนันท์ สุระรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กชายธนากร สุระรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กชายธันวา เกรียรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กหญิงพิกุลทอง โคลดประโคน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กหญิงยุวดี กะการัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กหญิงลีน่า ใช้สมบัติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กหญิงวิภา สุทธิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กชายศุภากร ชัยสุวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กหญิงสันศนีย์ สุทธิ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุทธิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงกานดา สลัดทุกข์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงปาริชาติ สุทธิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงพลอยมณี ทรงรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓ / ๓๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงภาวิณี ฉัตรทัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ ยาประโคน
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงวันนิดา พรมศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กชายสันติ ปลงใจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ กอนรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงสโรชา เอกโชคอนันต์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุทธิ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงเกวลิน อุปพรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กชายเมธี สวัสดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ กลินจันทร์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กชายจิรเดช จรูญไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๕๖ เด็กหญิงวรรณญาลักษณ์

จงพูนศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กชายอนุรักษ์ อินทร์รัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงกนกพร จันทร์จำรัตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ รูปเหมาะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เสนชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กชายจิรกร กอยรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงณัฐนิชา มินไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงทราวดี พันจิต
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กชายทิวา วงศ์เลิศ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงพรวลัย ธรรมดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กชายพีรศักดิ

์

แก้วละมัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ชัยพูน
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กชายศักดิดา

์

ศรีสมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กะสุนรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงสานันท์ธิณี วิเทียนรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงอรทัย ลาลด
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เกรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เทพจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงกนกพร กระจงรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กชายจักรพันธ์ นกพรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กชายชาวิน กระสุนรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงดวงมณี จริรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงธิดาภรณ์ กึนออย
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กชายพีรพล ศรีสันเทียะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กชายภัทรพล มินไธสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงวรรณภา เกริดรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงวรรณวิสา กะสุนรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงวรรณวิสา กุดโต้
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กชายวรรณะ วาตะรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา วงค์นก
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงสุวรรณษา ดำเปล่ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กชายอัมรินทร์ ท่าแท่งทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงโสริญา คำมาลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงนฤชา ผาหยาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงมาลิสา ประเสริฐสังข์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงศิริพร บรรเทาวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กระแสโสม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงสรัลรัตน์ บุญอารีย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงสุดาวรรณ เกลียงกลิน

้ ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงขนิษฐา เทียมแสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงจิราวรรณ วงศา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กชายทินภัทร หาญวิเศษ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงนิราพร อักษรณรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา อักษรณรงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ มะลิวัลย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ เตชะแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายเอกรินทร์ ริวกลาง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงช่อผกา บุญอารีย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายธรายุทธ ปะลุวันรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงบุษบา เทียมแสน
๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ เนืองนิล
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เรืองวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กชายเจษฏา พลาหาญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กหญิงไพลิน ธรรมิภักดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงดวงกมล คูณสี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กชายธนา ยิมรัมย์

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ ด้วยงา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กชายพันกร ขะมะรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงรัชนีวรรณ โถทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงวิรยาพร มาลารักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ จงรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงศิรภัสสร ชิวรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงสายฝน สุขพานิช
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กชายอธินันท์ สมหมุด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงกรรณิกา ชารัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงกัณทิกา ชำรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงกัลยา ยามดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กชายธนากรณ์ แสนเจตนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน วิสัยเกตุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงมธุริน มีมาเน็ด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงวนิดา อินทร์เสนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กชายวัชรินทร์ ชูคะรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงสิรินทรา ศาลาน้อย
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงสุนิตา จินาเคียน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กชายองอาจ ชารัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ โยรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูกองชนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กชายธนกร อินทรกำแหง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กชายธีระวัฒน์ สุขหนองบึง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ยืนรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กชายพีระพัฒน์ จันทะเลียง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ไพศาล
๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงสุจิตรา นิลผาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา ถวิลรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงกุลวรา พลึกรุ่งโรจน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงจิราพร ฟากสระ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา พลพิทักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กชายณัฐพงศ์ แสงขัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงธารทิพย์ มนตรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงปภาวดี มีมาเน็ด
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กชายปภินวิทย์ ทองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กชายพลากร เนียมมะณีย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

จินาเคียน
๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กชายเกรียงไกร เชือมรัมย์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กชายไตรภพ ไชยสำโรง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงกัญญาภัค คงรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงพัชราภา ทินารัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กชายไชยวัฒน์ บุญเกิดรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงนัดดา พะเนิกรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงพรรณิตา คำยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กชายวีรพล เพียรทำดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงกชกร ศรีแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กชายกิตติภพ เหล่าเคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงจิดาภา ศิริแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงจินดามณี เล็กศิริรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงจีรวรรณ ตรีวิเศษ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงจีระนันท์ ตรีวิเศษ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กชายชาคริต แก้วสีไต

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงดวงเนตร ภูบาลชืน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงนงลักษณ์ สุมหิรัญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงนภัสสร ธีระกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงปราณี สร้อยโคกสูง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กชายปริญญา แกมคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มงคลชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ชวมรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงรัตติกาล ดีบัวภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กชายวงศกร เมาลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงวรรณิษา นิมาลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กชายวีรภัทร ชืนชม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ชะดารัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กหญิงสมฤทัย กองสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กชายสิทธิโชค เชียงรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา กาละสีรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงสุพัตรา ศวงไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงสุพิชชา สีดำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กชายสุรักษ์ วิเวกรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงสโรชา สุนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงหฤทัย โทแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงอรสา ประเสริฐ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงอริตา สายแวว
๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ มะโนบาล
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงอารีญา ขยันชุมนุม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พิรักษา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงกฤติกา เปกรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงขวัญ อิมตะขบ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงขวัญใจ ยุดรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงชิดชนก จันทร์กูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงชุติมา ชิวรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ผสมศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชะรุงรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แดดลมรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กชายบูรพา หาญปา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงปริศนา เกิดผล
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงปวีณา เต็งรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กชายพชรพล โฉมรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงวิภาภรณ์ สินนอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา ชัยศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูคะรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงอทิตยา พรมแสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงอังคณา ยิมรัมย์

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงอังคราภรณ์ พนารินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กชายเจตสิทธิ

์

คำศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงเบญจมาพร รอบแคว้น
๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ตะโสรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กชายจิระ พลึกรุ่งโรจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๑๑

นางสาวนงเยาว์ โม้ผา
๒๗/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงนภัสสร แสงรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงนำฝน บรรลือทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงปาริฉัตร นิวาสรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงพรรณษา ตระกูลรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงพัชราภา ชูคะรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ เจียมรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กหญิงพัชรี ดิษฐวิบูลย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงพิยดา ชมรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ ฉวีรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กชายภาณุพงษ์ นุกาศรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงมณธิรา ศรสุวรรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงรัชนีกร พลึกรุ่งโรจน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เจิมรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา รสหอม
๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงสุกัลยา ชะโลมรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงสุนิพร ชูคะรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงอนุธิดา พลสว่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงอรัญญา พรมแต่ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงอำภา ตะโสรัจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ หาญปา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงเมศิตา จดรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๓๓

นางสาวกัญญาณัฐ ใยแจ่ม
๐๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๓๔

นายจักรพงศ์ ทรงฐาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๓๕

นางสาวนัทธมน ปะวะเสนะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๓๖

นางสาวนิตยา สวัสดีลาภา
๒๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๓๗

นางสาวนิธิพร ขจัดโรคา
๑๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๓๘

นางสาวนิรชา พลหนองหลวง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๓๙

นางสาวบุษบา ชะรุงรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๔๐

นางสาวบุษราพร ด้วยงา
๑๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๔๑

นางสาวปนัดดา เทวารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๔๒

นางสาวพัชรี ปตยะโต
๐๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๔๓

นางสาวภควดี แกมคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๔๔

นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๔๕

นายยุทธนา จงรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๔๖

นางสาววรินทร บุญประจง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๔๗

นายวัชรวิทย์ เรืองมนตรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๔๘

นางสาวสายสุนีย์ ชูคะรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงสิริวิมล ทองแม้น
๒๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๕๐

นางสาวสุกัญญา ชะดารัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๕๑

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณ์รัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๕๒

นางสาวสุนันทา จูด้วง
๑๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๕๓

นางสาวสุพรรณี ชะงอรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๕๔

นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๕๕

นางสาวสุริยาพร ภูอ่อน
๓๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๕๖

นายอนันต์ เทวินรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๕๗

นางสาวอมรรัตน์ สุดทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๕๘

นางสาวอารียา ยางนอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๕๙

นางสาวโสรยา ยิมรัมย์

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๖๐

นางสาวขวัญจิรา พึงหลุ่น

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๖๑

นางสาวชณิกา ชูคะรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๖๒

นางสาวณัฐริกา พะเนิกรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๖๓

นางสาวนงลักษณ์ โคมารัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๖๔

นางสาวนุชนาถ เจิงรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๖๕

นายปฐมกาล เทียงธรรม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๖๖

นางสาวปริญญา ชัยสีมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๖๗

นางสาวปยฉัตร นิวาสรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๖๘

นางสาวพิมพ์อัปสร สิงห์โต
๑๑/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๖๙

นางสาวพีรชยา โชตะวัน
๐๔/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๗๐

นางสาวมินตรา ผิวผ่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๗๑

นางสาวรัตนาภรณ์ อังสะนุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๗๒

นางสาวรุ่งนภา จะรอนรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๗๓

นางสาวลัดดาวัลย์ คาน
๐๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๗๔

นายวรวุฒิ สีลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๗๕

นางสาววาสนา กาละสีรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๗๖

นางสาวศศินา พงษ์อรุณรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๗๗

นางสาวศิริพร ชงักรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๗๘

นางสาวศิริพร โจมรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๗๙

นายศิริศักดิ

์

หานะพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๘๐

นายสันติภาพ ยวงรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๘๑

นางสาวสำรวย คำเลิศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๘๒

นายสิทธิชัย ท่อนทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๘๓

นางสาวสุกัญญา ศรีมงคล
๑๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๘๔

นางสาวสุชาวดี ประเสริฐสังข์
๐๘/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๘๕

นางสาวสุนันทา มีมาเน็ด
๑๐/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๘๖

นางสาวสุนันทา เชยรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๘๗

นางสาวสุพรรษา ไตรจักร
๒๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๘๘

นางสาวอนัฐดา อะพรรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๘๙

นางสาวอนันดา บุญประกอบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๙๐

นางสาวอรทัย ชัยชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๙๑

นางสาวอรวีร์ เพชรภูวง
๐๕/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๙๒

นางสาวอารียา เทวารัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๙๓

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเจียม
๑๗/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๙๔

นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๙๕

นางสาวทิฑัมพร จันทะดวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๙๖

นางสาวปฐมาวดี ประดับ
๑๐/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๙๗

นายวศศิริ ทองหล่อ
๒๕/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๙๘

นายสกาย คะเชนรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๓๙๙

นางสาวสุมินตรา เสาทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงกัลยา แต้มทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กหญิงชลธิชา ฉวีรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กชายธีระเดช พนุมรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงพรนภา วิชัยรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงพัชริดา ช้างสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายพีระพรรณ แฉล้มรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ยวงรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กชายวรโชติ ริมประเสริฐ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กชายวีรพล บุญมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กชายวีระพัฒน์ ยินดีรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กชายสาริน สายยศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงสุจิรา โสรธรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงสุปรีญา ทลัยรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงอมรา เสนาบูรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงเมทินี ฉวิงรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กชายไตรภพ เชิงรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

ก้อนทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงจตุพร จันทฤดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๑๘

นายจิรศักดิ

์

ซึมกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองเชิด
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๒๐

นางสาวจุฬารัตน์ โยมรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พนุมรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๒๒

เด็กชายธนทัต ธรรมวิจิตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ ฉอรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงนิตยา ทองโกย
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงบังอร แว่นรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๒๖

นายยุทธศักดิ

์

เสนาบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กชายสมชาย เจียมรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๒๘

นางสาวสุกัญญา ดูชารัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา บุญเจียม
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กชายสุทธิราช ดูชารัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กชายสุทัศน์ ยินดีรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงสุนิษา ใหญ่รัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงสุนีพร ยวงรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กชายสุพจน์ โยงรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ม่วงดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กชายเจริญศักดิ

์

พะเนตรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงยุวพร หมาดอาด
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ชะรอยรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กชายกฤษณะ ประเสริฐรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กชายธีรพัฒน์ วงคำจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงวรรณภา ชะลุนรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี ฉวิงรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงอาริษา ภูศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วิสารัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กชายธนทัต ฉวิงรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กชายนพรัตน์ กล้าวิเศษ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๔๗

นางสาวบุษบา สติภา
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กชายศิริพงศ์ พวงพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กชายศุภกิจ อิมสาหร่าย

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

อำรุงแคว้น
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กชายอรรถพล คงเร่ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กชายทินาคม ทองคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กชายชาติชาย สุขมาก
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงช่อผกา สาเหลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงฑิตยา ฤทธิมนตรี

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กชายพงศ์เพชร บุญยะจิตร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงสิริวิมล พันสถาน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มาดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กชายธาวิน วิสัยเกตุ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงพรสุดา พลึกรุ่งโรจน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงอริสรา ถานะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงการเกต ตะโสรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงชมพูนุช แสนสุรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กชายณภัทร พิมพรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงณิชากร อำทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กชายธนโชติ ยืนยง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงรุจิภาส พิพัฒน์ประสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงวิภาดา ทิพย์หลวง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงศิรินดา ของโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงสุภัสสร คุชิตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กชายเขมทัต วงเวียน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงโสภิตา ชัยคำจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กหญิงนารี ธนุการ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงปริศนา สายบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ บุญทะรา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กชายพชรพล เจริญศิริ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงพิยดา ยืนยง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๗๘
เด็กหญิงวรรณพรรษา

สุขจิตต์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงวรรณิดา ปจฉิมมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงศิวาพร พรหมมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงสิดาพร บุญมาก
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงสิริขวัญ ดุมกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงอรสา สำรวมจิตต์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เข็มโพชน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงจิราพร ยืนยง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงวารินทร์ สมหวัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงกรกมล ทองเลิศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงญดาพร ดีใจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กชายทศพล ตัวประโคน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงพรญาณี เจริญชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงภรณ์ศิริ โสภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงภัทธิยา ติดใจดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

ตัวประโคน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กชายสิทธิกรณ์ เรียบร้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ก่อแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงกณิกา การัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงกาญจนา สุขจิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงกานต์สิรี อะเพือนรัมย์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงจิรัตติกาล เยียวรัมย์
๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงชนกนันท์ เลิศสงคราม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงชนกนันท์ เสชู
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงฐิตาพร เงางาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๐๓

นางสาวฐิติวัลค์ สำราญใจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กชายณัฐดนัย ศรีสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๐๕

นางสาวธัญชนก ไชยสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงธัญญาทิพย์ โพธิศรี

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงธันยมัย หวังสง่า
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ จำนงสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กชายนรภัทร สังสกฤษณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงนริศรา เกลียวทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงนันทัชพร เนตรประโคน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงประภาศิริ เตือประโคน
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงปราณี ปลอดประโคน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงปญญาพร พิลาวุฒิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงปญญาภรณ์ ชาญประโคน
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กหญิงปาริฉัตร คุณวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงปาริชาด เวือมประโคน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงปยะพร เมือประโคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายพงศกร ชาวนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี จะเรียนรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กชายพิทักษ์ พูนลัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ดาว เชาวน์ธนาโรจน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงภัณฑิรา สุขัง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงมาลินี ศรีละ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กชายยุทธภูมิ สง่าประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงรัชนก นานประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กชายรัฐนันท์ ขจรภัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงลลิตา ชัยนอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมินทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงวรรณภา อุปดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงวราลักษณ์ เจียมประโคน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงวริญญา ขาวศรีนุกูล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงวริษฐา สร้างดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงวิกาญดา มณีทูลย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงวิสาขา คงนันทะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงศรัญญาพร สมบุตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงศิริวรรณ พรหมบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงศุจินธรา ศรีชา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงสิราวรรณ เชิดชาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กหญิงสุจิรา จะโรรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงสุทธิดา ประทินรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงสุทธิดา โกสินทร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงสุรางคนา วงศ์ทิมารัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงอธิชา คุนินทกุล
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงอนัญญา จารุณะ
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กชายอภิเศรษฐ์ วิรุณพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงอรจิรา เผ่าพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงอัฐศรี ทิวคู่
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงเพชรพร สารศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงโชติกา ชำนาญทาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กชายไชยพศ ภักภูมินทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กชายไชยวัฒน์ เจริญศิริมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงกชพรรณ ทรัพย์แตง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงกัณฐ์ทอง ม่านทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขสมาน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กชายคงภัทร์ ศิลาชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงจริญญา พวงประโคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กหญิงจิตรกัญญา เสประโคน
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงจิตรานุช สืบสวน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๖๐

นางสาวชญาดา ยะเชษฐา
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงชญานิน ไชยเหมาะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงชญานี ดวงเดช
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงชนิตา จีนประโคน
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กชายชนินทร์ เตือประโคน
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงชุติมา แสงใส
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงฐิติยา กาศติบ

๊

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กชายณรงค์กร จรรยาประเสริฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงณัฐชา หนูประโคน
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา มาวิเศษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงณัฐธิดา คำปน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กชายณัฐภัทร สระแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงดวงกมล เสาเกลียว
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กชายติณณภพ ต่างประโคน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงทัศน์มน บุตรประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กชายธนภัทร นพโรจน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กชายธัญกร พาชืนใจ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กชายธันวา ชืนประโคน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กชายธิติพงศ์ เสาวพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงนันทพร ชาวประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงนิลวรรณ ชำนาญงาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กชายบุณยวัทน์ จันทร์ดิษฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กชายปกปอง สุพพัตกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงปภัสรันดร์ เนตรประโคน
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ กาประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงปริศนา ดุจจานุทัศน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงปยภัทร หลอมประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงปนปนัทธ์ เมือประโคน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กหญิงปุญญิศา ทองจำรัส
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กชายพรพจน์ นุแรมรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงพรรวษา รักยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงพฤกษา คำบุดดา
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จวงจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงพัลลภา สายแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงพิจิตรา มิตรเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กหญิงพิชญาภา สุวรรณเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กชายพิชุตม์ มุ่งเอือมกลาง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงพิมพิศา สระภู

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตอรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กชายพีรพงษ์ กล้าหาญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงฟองแก้ว เทียมมณีรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงภัทรดา ประพฤทธิพงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงภัทราพร เขียวงาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กหญิงภาวินี ทองแม้น
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กชายภูมิภัทร นารินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงภูวษา จิตติเจริญเดช
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงมณิสรา แตงกระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กชายมาดีรา ทรงสกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กชายรติพงษ์ ศรีสังข์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงรามาวดี กุยรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กชายราเมธ เติมประโคน
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงวริศรา ศิริทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กชายวัชรกรณ์ เจริญยิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กชายวัชรชัย นวลรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงศศิวรรณ รัตนกาญจน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงศิริปานนา รักธรรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กชายศุภวิชญ์ คำเอียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ธีรพงศานุรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงศุลีพร อยู่สมศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กชายสิรวิชญ์ วงศ์เหลืองอ่อน
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สังสีแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงสุธาสินี เพียวพงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงสุพรรณษา สมใจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงสุพัตรา ฉลอมประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พร้อมจิตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงสุภาวดี ใจกล้า
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงสุไพรินทร์ ประเสริฐสุด
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงอทิตติญา หิงประโคน
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กชายอนุรินทร์ ชาประสันต์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงอภิญญา ยอดไธสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กชายอานนท์ ชะอุ่มประโคน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงอารียา สุขใส
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงอารียา เนาว์ประโคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กชายอิงครัช สลางสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กชายอิทธิกร สืบสวน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงอิสรีญา ชีพธรรมคุณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงเกศรา จำนงค์ประโคน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กชายเด่นอาชา ไวยาประโคน
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กชายเทพทัต นาถมทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงเนตรชนก บาลี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงเพียงรวี ณ รังษี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงเมริยา เหลาชะโน
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงโยษิตา ไวยาประโคน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๔๓

นางสาวชญานี ศรีจูม
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๔๔

นางสาวชลลดา บุญวอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สาระสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๔๖

นางสาวธิติพร มาศรักษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๔๗

นายปริเยศ ประจอมกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๔๘

นางสาวพรสินี ลาภไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๔๙

นางสาวภัคจิรา เฉลิมพนธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๕๐

นางสาวมณีรัตน์ ทนงดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงวิชิดา อาญาเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๕๒

นายอนพัช หรีประโคน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๕๓

นางสาวอรสา งานประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๕๔

นางสาวเครือวัลย์ ปาประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๕๕

นางสาวกัญจนา แย้มงาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๕๖

นางสาวกานต์สิรี จันทคณานุรักษ์
๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๕๗

นางสาวกุลธิดา เชษฐราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๕๘

นางสาวจริยา พรมกัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๕๙

นางสาวจารุวรรณ สุขสุด
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๖๐

นางสาวจิณณพัต มุราษี
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๖๑

นางสาวชลิตา มอมประโคน
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๖๒

นางสาวชวิศา อามาตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๖๓

นางสาวชินานาง ยาสุด
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๖๔

นางสาวณัฐนิชา ทุ่นปอม
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๖๕

นายณัฐภัทร ปลัดประโคน
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๖๖

นางสาวธัญลักษณ์ จีนประโคน
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๖๗

นายนราศักดิ

์

นราศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๖๘

นายนันทวัฒน์ ศรีสุวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๖๙

นางสาวนันท์นภัส โมรา
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๗๐

นางสาวนิภา จุลลาศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๗๑

นางสาวนำทิพย์ ศรีรัตนประพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๗๒

นางสาวปพัชญา เจนนาวิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๗๓

นางสาวปภาดา คำชู
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๗๔

นางสาวประภัสดากร ทองมนต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๗๕

นายปรีปติ ดึงประโคน
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๗๖

นางสาวปณณิกา โพนพินิจชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๗๗

นางสาวปณทิตา รักษะประโคน

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๗๘

นางสาวพัชรพร ชาวประโคน
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๗๙

นายพัชรพล ไชยะคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๘๐

นางสาวพาขวัญ เปานาเรียง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๘๑

นายพิรุฬห์ จันทร์โสดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๘๒

นายพีรพัฒน์ น้อยพรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๘๓

นางสาวภัคจิรา คือประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๘๔

นางสาวภัทราพร ทอนศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๘๕

นางสาวภานิชา อุกประโคน
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๘๖

นางสาวมลฤดี สันนิวาส
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๘๗

นางสาวมาลิตา อิดประโคน
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๘๘

นางสาวมินตรา เดียรประโคน
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๘๙

นางสาวรังสิยา สันประโคน
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๙๐

นางสาวรัตติกาญจน์ บุญทัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๙๑

นางสาวรุจรดา จำรัส
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๙๒

นายวนศักดิ

์

สมศักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๙๓

นายวรวัชร สุนทรลิมศิริ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๙๔

นายวัชรินทร์ แรมประโคน
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๙๕

นางสาววันวิสา สันอาษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๙๖

นายศุภวัฒน์ วิทยาไพโรจน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๙๗

นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๙๘

นางสาวสกุลนา บุญมาก
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๖๙๙

นายสิรภพ สาระสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๐๐

นางสาวสุขุมาล บาลโสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๐๑

นางสาวสุพัชญา งับประโคน
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๐๒

นางสาวสุภัสสร สืบสวน
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๐๓

นายสุรยุทธ บุญมาก
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๐๔

นางสาวสโรชา เสือสมิง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๐๕

นายอดิศร เสมอภาค
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๐๖

นางสาวอภิณญา ขุมทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๐๗

นางสาวอำพร โพธิอ่อง

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๐๘

นายอิงควัต หวังสวัสดิปรีชา

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๐๙

นางสาวเบญจมาศ พระเอียง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๑๐

นายเอกรินทร์ กุ้ยวงตาล
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๑๑

นางสาวโยษิตา วงษ์สุวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๑๒

นายอัมรินทร์ พรมประโคน
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๑๓

นางสาวสุภัชชา สร้อยทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงจิดาภา เอ็มประโคน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ โจมรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงธัญชนก ทองประดับ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กชายนนธวัฒน์ เกิดประโคน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงเนตรทราย สวายประโคน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงกานต์รวี จริตรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงจิราภา สกุลไทย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงจิราภา เชือมาก

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงฐานิสา เสริมแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงธัญจิรา ไชยยันโต
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ครองชืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงบุณยาพร เรืองประโคน
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงบุษกร บุญมาก
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงพรรษา สมนึกตน
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงพิชยา จันทร์คณา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงศศินิภา พัฒนะสาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงศิตกาล มาเกิด
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงศิริดาว ชาญประโคน
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กำลังหาญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงสมยิง

่

เกือบรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงอนิษา คงชูศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ พงษ์ดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กหญิงอรอุมา เชิดรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กหญิงเบญจมาศ สุดงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงเมธาวรรณ สกุลทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงชนกานต์ ศรีแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ เอ็มประโคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงนิชาภัทร กำจัดภัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงพาฝน มันยืน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงวิชญาดา กลมยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงศรินณา ภาวะนิตย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชัยศรีรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กชายศุภกิจ เจือจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงอริสา คำนุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงอริสา จันทร์แก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ เพ็งบุญโสม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๕๐

นายกิตติพล มันตลุง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๕๑

นางสาวดารินทร์ โสเพียร
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๕๒

นางสาวนภัสสร กะประโคน
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๕๓

นางสาวมติมนต์ แสนกล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๕๔

นางสาวรุจรดา สิทธิสังข์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๕๕

นางสาวสุนันทา สหุนาลุ
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กชายเพชร กระแสโสม
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๕๗

นางสาวกัญจนพร พิมพ์สิงห์
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๕๘

นางสาวนฤมล ปนคุ่ย
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๕๙

นางสาวนฤมล ยินประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๖๐

นางสาวนารี วงศ์ประทุม
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๖๑

นางสาวนิรุชา ลาดโพนแสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๖๒

นายบัณฑิต หง้วนประโคน
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๖๓

นางสาวรมย์ธีรา ราศรีเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๖๔

นางสาวศศิธร สร้อยดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๖๕

นางสาวศิริรัตน์ โยธาทูน
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๖๖

นางสาวสุชาดา ศรีแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๖๗

นางสาวกิตติยาพร ศรีอ่อน
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๖๘

นางสาวจุฑามาศ ล้อมนาค
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๖๙

นางสาวณัฐริกา อาลัยสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๗๐

นางสาวพรนภัทร มากพันที
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๗๑

นางสาวมัณนิกา บุญนำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๗๒

นางสาวรจนา ราชประโคน
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๗๓

นายลัทธพล ทองนรินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๗๔

นางสาวอนุชิดา มาชอบ
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๗๕

นางสาวอรวรรณ เกิดไทย
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๗๖

นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์
๑๙/๕/๒๕๒๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๗๗

นางสาวณัฏฐวดี ภูคำ
๑๓/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๗๘

นายประหยัด เมือประโคน

่

๗/๒/๒๕๑๕ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงขวัญข้าว บูรณ์เจริญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงคีตภัทร โคประโคน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงนพิษฐา พละพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงรวงข้าว เครือเพียกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงรสิตา ผางาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงรุริญา สุขประโคน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงลลิตา บุญแปลง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงศรัณยา สว่างศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงจิตรา อ่วงประโคน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กหญิงณัฐนิชา อร่ามเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงดรุณี สืบสวน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงธัญยมล จรรยาไทย
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชนะชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๙๒

เด็กหญิงวนิดา ปสสาคร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๙๓

เด็กชายวรรธนะ เชิญรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กหญิงวิภาวี นิมคล้าย

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กชายสุวัจฒ์ นิโรรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ลายสนธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ฉลอมประโคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงเจนจิรา เบญจมิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กชายจิราวุฒิ ชนะชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงชนาภัทร สวยประโคน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กชายธีระพัฒน์ ไกรสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงนฤมล ชัยพิลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงนันทิมา แสนสัญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงบุญสิตา อุ่นศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงปฐวีกานต์ จำประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กหญิงปณิตา จรรยาไทย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กหญิงปุณยาพร มะประโคน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กชายพงศภัค สุดพังยาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงพรรณิภา บูรณ์เจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดำเนินงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กหญิงสโรชา อ่วงประโคน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงอมิกา พันธศิลป
๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงอรษา ชูศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กชายเอกลักษณ์ เครือเพียกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กชายชนาธิป ชัยศรีรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงชนาภา ศรีประโคน
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงชาลิสา ศรีประโคน
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงบุษรา กะประโคน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ จันทร์ดำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงพิยดา อุ่นศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กชายวรัล มหาโล
๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กชายสมหวัง ความสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงสิรินดา ฉลอมประโคน
๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงสโรชา วงษ์ณรงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงสโรชา แซวประโคน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงอชิรญา เสมอภาค
๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กชายอดิเทพ จรรยาไทย
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงรักษ์สุดา เอียมรัมย์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงลลิตา แย้มประโคน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กชายวราวุธ อาการ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงวาสนา ประจันบาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล ยอดอาจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงสุวนันท์ เอ็มประโคน
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงสุวรรณา มาให้พร้อม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงอริษา เกียรรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กหญิงอาริษา ชุมเสนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงอินทิรา เนือนา

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ชุ่มเสนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ มารศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กชายชัยธวัช หมันประโคน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์ประโคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เกรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กชายธนภูมิ วงษ์เกษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กหญิงนฤมล พาโพธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงปริชญา โสมประโคน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงภาคินี กริมรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กชายลิขิต ตาประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กชายวันเฉลิม บัวกัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กชายวิชญา ศิริบุญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

กอนรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กชายศุภกร สุดเนตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงสรณ์สิริ งามเลิศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายเจษฎา ยารัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๕๕

นางสาวครองขวัญ ลีประโคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๕๖

นายจิรายุ ประดับ
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๕๗

นายชานนท์ ดีอยู่
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงณัฐวิภา นันธิษา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กุสะรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๖๐

นายทักษิณ ลีประโคน
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๖๑

นางสาวนุชจรี อุ่มประโคน
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๖๒

นายบัณฑิต โตสารเดช
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ หวังคะพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๖๔

นางสาวพิกุลแก้ว โตดประโคน
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กชายมนัญชัย ทับประโคน
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๖๖

นางสาวมัณฑนา เพิมประโคน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงวรรณพษา ชัยศรีรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๖๘

นายวิรัตน์ พรมประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กชายวิวัฒน์ชัย พุ่มเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กชายวุฒินันต์ ตันสด
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๗๑

นางสาวศันสนีย์ กิมนอก
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สุขประโคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๗๓

นายอณุสิทธิ

์

แย้มประโคน
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๗๔

นางสาวอมิตา นวนประโคน
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๗๕

นางสาวอรนุช เสาวโค
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๗๖

นางสาวกัญญารัตน์ ทองจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๗๗

นางสาวคชา ยอดรักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๗๘

นายคมกริช สอนประโคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๗๙

นางสาวจุรีพร นันธิษา
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๘๐

นายชลทิตย์ บุญคง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๘๑

นางสาวณันฐิภา หอมทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๘๒

นางสาวดาราวดี แย้มประโคน
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๘๓

นางสาวธัญญาวดี เกาประโคน
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๘๔

นางสาวบุษกร พรมการ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๘๕

นางสาวปภาวรินทร์ ล้อประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๘๖

นางสาวปราณี ประกายแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๘๗

นางสาวปานชีวา บุราณสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๘๘

นางสาวปาริฉัตร ทองประโคน
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๘๙

นางสาวปยฉัตร พูนประโคน
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๙๐

นางสาวพรนภา เล็กประโคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๙๑

นายพรสวัสดิ

์

ดียิง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๙๒

นายพิสิฐ โยงกระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๙๓

นางสาวภาวิตรี เจริญรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๙๔

นายภูมินทร์ โสประโคน
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๙๕

นางสาวมัสยา ปลอดประโคน
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๙๖

นางสาวลินดา หอมเนียม
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๙๗

นายวรวุฒิ ชัยสุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๙๘

นางสาววิภาดา เกาประโคน
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๘๙๙

นางสาวศิริวิมล วาลี
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๐๐

นายศิริโชค คนหลัก
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๐๑

นายศิวัช องค์รัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๐๒

นายศุภกร ดาทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๐๓

นายสมพงษ์ จะนันท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๐๔

นางสาวสุดารัตน์ เอียมรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๐๕

นางสาวสุภาภรณ์ โสประโคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๐๖

นายสุริชัย แย้มประโคน
๑๗/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๐๗

นางสาวสุริวรรณ ระวังดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๐๘

นางสาวสุวิภาพร คงศรีย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๐๙

นางสาวเมทิรา นิลประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๑๐

นางสาวเมธนี แปะประโคน
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๑๑

นายเริงชัย พลตือ

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๑๒

นายไพโรจน์ นวนประโคน
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๑๓

นายจอมพล นุมันรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๑๔

นางสาวจันทรจิรา พูนสังข์
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๑๕

นางสาวจันทรา ราศรีริยม
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๑๖

นางสาวชไมพร นาคประสพ
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๑๗

นางสาวณัฐริกา ใจงาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๑๘

นายธนากร อาบรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๑๙

นางสาวธัญสุดา พรมประโคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๒๐

นางสาวธิดาพร มีประโคน
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๒๑

นางสาวนารีรัตน์ จินโน
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๒๒

นางสาวนิตยา พุทกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๒๓

นางสาวนิพาดา มีประโคน
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๒๔

นางสาวนำผึง

้

เนตรประโคน

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๒๕

นางสาวประภาภรณ์ ประประโคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๒๖

นางสาวมัณฑนา จันทร์น้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๒๗

นางสาวลินดา ไกรษร
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๒๘

นางสาววาสนา เอ็มประโคน
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๒๙

นางสาววิภา ตำประโคน
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๓๐

นางสาวหทัยวรรณ ไชยศรีรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๓๑

นายชรินทร์รัตน์ เอียงประโคน

้

๐๔/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๓๒

นายทวีชัย ใหญ่เลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๓๓

นางปรีดา พานิชชา

๑๗/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๓๔

นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์
๐๘/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๓๕

นางยวน โสมประโคน
๒๑/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๓๖

นางสาวสุพรรณี พลาหาญ
๒๐/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๓๗

นางสาวสุภาวิณี พุทธศรี
๒๗/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ เชือมไธสง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงกรกฏ น้อยบาท
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กชายครรชิต แจบไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงจิรนนท์ ปจฉิม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กชายจิรพัฒน์ แก้วโก่ย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงชลลดา มะสา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กชายชินวัตร มุ่งพร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา พรมมาก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กชายทรรศนะ ชุดไธสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงทานตะวัน สีวิลัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงธันญาภรณ์ ภูบาลชืน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ กัลยารัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงพลอยแก้ว ฉาไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชาติไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงภัทรธิดา คงพิมาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงวาสนา สวัสดิไธสง

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงสุธามาศ ตรงตามคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สามีรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วังหมวดมนต์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ ธรรมพล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงจรรยพร แอดไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กชายจิรพัฒน์ แจ่มทองหลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงชนาภรณ์ พัดไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กชายณัฐวัตร ฉากไธสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กชายต่อศักดิ

์

ค้าไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงศศิประภา จัตุรัส
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ หมวกสันเทียะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กชายพิชัยยุทธ ฉากไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงกานติมา ม่วงโนนแดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๖๗
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ธานี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กชายก้องภพ หิรัญหลวง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงคัทลียา เปงทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงฉัตรพร ฉัตรไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กชายณัฐนนท์ งามสง่า
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงพัชดาภรณ์ ศิริพรมมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กชายพีรภัทร ลอยสนัน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กชายวุฒิชัย จริงไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงศสิธร ประสงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กชายศิขรินทร์ สืบกลัด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงศิรประภา จันนวล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ทวีโชติ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ อธิกะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงเบญจพร เพ็งพุฒ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๘๑

นายทองปว สาไธสง
๑๑/๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดอนตูม วัดวงษ์วารี  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๘๒

นายสดศรี สุดเต้
๐๗/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านดอนตูม วัดวงษ์วารี  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๘๓

นางกิงดาว

่

บาลไธสง
๑๘/๕/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๘๔

นางคณามาศ สอนไธสง ๐๔/๓/๒๕๐๘
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๘๕

นางจิตติมา อุ่นทานนท์ ๐๓/๗/๒๕๐๗
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๘๖

นางจีระพันธ์ แสวงชัย
๑๓/๑๐/๒๕๐๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๘๗

นางชนิตา อุ่นทานนท์ ๐๓/๖/๒๕๐๔
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๘๘

นางสาวณกานต์ ผาดไธสง
๑๓/๑๒/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๘๙

นางสาวณัฐวดี ทรัพย์ธนาศิริ
๒๔/๑๐/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๙๐

นายทศพล โพธิขำ
๒๙/๘/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๙๑

นางทิพย์ภาวัลย์ กมลมุนีโชติ
๑๕/๑/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๙๒

นางธนานันท์ ไชยชนะ
๑๙/๕/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๙๓

นายธีรวัฒน์ ทรัพย์ธนาศิริ ๒๐/๒/๒๕๐๓
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๙๔

นายนราพันธ์ สมาทอง
๒๐/๑/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๙๕

นางนัยนา จัดไธสง
๒๙/๑๒/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๙๖

นางนิตติยา ปรึกไธสง ๐๑/๘/๒๕๐๕
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๙๗

นางสาวปทมา บุตรชานนท์
๒๓/๒/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๙๘

นายพยุง โลไธสง
๒๖/๔/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๑๙๙๙

นางละไมพร แสนเจ๊ก
๑๖/๘/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๐๐

นางวันทนีย์ สิงห์ไธสง
๒๓/๗/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๐๑

นายวิสุทธิธรรม

์

เจริญศิริ
๑๓/๔/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๐๒

นางศิริพร ์พลพุฒินันท์
๒๙/๖/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๐๓

นางสรินนา สืบสำราญ
๐๓/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๐๔

นางสวนิต รักชอบ ๐๖/๔/๒๕๐๒
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๐๕

นางสิริพิมล ทรัพย์ธนาศิริ
๑๒/๓/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๐๖

นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์
๒๒/๖/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๐๗

นางสุนันทา พยัคฆ์ไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๐๘

นางสุมาลี ธรรมรักษา
๐๖/๒/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๐๙

นางสุรีพร ตะโก
๐๔/๑/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๑๐

นางหทัยรัตน์ พุทธเพาะ
๓๑/๘/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๑๑

นางอภิญญา แก้วไธสง
๒๔/๖/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๑๒

นางอรทัย พลสวัสดิวานิชย์

์

๐๓/๕/๒๕๐๑
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๑๓

นางอรุณี นามศรีพันธ์
๑๖/๗/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๑๔

นางอัฐธยาน์ พิพัฒน์ไกรกูร
๒๒/๓/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๑๕

นายเกรียงสิงห์ มิไธสง
๑๕/๑๑/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๑๖

นางเบญจพร ติณนรเศรษฐ์ ๐๑/๘/๒๕๐๒
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๑๗

นางแสงเดือน พึงสันเทียะ

่

๐๕/๘/๒๕๑๙
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กชายชนะโชค สวัสดิไธสง

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงฐิติมา กองไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ สีกัญหา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงมัณฑนา กองไธสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กชายศุภกฤต แสงไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชัยทะนิจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงควินทิพย์ ศิริป
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงจินดาหรา จิตรไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กชายจิราภัทธ์ ศรีบุ่งง้าว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงณฐิชา สิทธิประเสริฐ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ อนุสุเรนทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงวริญา คำพิมูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กชายสันติภาพ แก้วยก
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงอนุธิดา เสามัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงอริสรา ปุริสังข์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายเกษฎาภร กอนไธสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กชายเทพทัต จันปญญา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงโสภิดา อ่อนสลวย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงขนิษฐา กงไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงชมพู่ โพธิขำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงฑิมพิกา เกตุไธสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงณัฐพร ดงใจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายพงษ์ระพี แทนไฮ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายพิชิตชัย อินทรามาลัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กชายพีระพงษ์ แทนไฮ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงภัคจิรา เอียนไธสง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงภัชราวรรณ อิวชาวนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายภูริภัทร เบียไธสง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กหญิงสุนิสา กอนไธสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายกฤษฏา แทนไฮ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงจิรภิญญา โลไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงดาหลา โคขามลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงธาริณี ปอมศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กชายนพดล คุณธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมนุษย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงสุนิสา วงษ์แดง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กชายอมรินทร์ นิลโคกสูง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายคงกระพัน สังขะพงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ศิลาโชติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กชายปณณวัฒน์ ต้อนรับ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กชายระพีพันธ์ ปุริสังข์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงศศินา กรมไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงสุภาพร โฉมสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กชายกฤษดา มาเย็น
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กชายชนก เปยน่วม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กชายธิติวุฒิ กิจไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายนนทชัย เหมือนทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กชายพนา วิไลลิตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๖๖

นายรัตนากร เตมิโก
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กชายสุพจน์ จันปญญา
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงอิสริยา หงษ์คำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กชายกฤษณพล แฟมไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงกาญจนา เปาไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงสุขสว่าง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กชายณัฐนันท์ กุตัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงธิญาดา บุดดาซุย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๗๔
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ตาลไธสง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรมภา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กชายพงศพัทธ์ ดอมไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงพัชราภา ตังแก้วไพฑูรย์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายวชิระ ยาไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายวุฒิชา ตาลไธสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

โตสนัน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงอทิตยา โลไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กชายอธิวัฒน์ ชารีรักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงอภิสรา หมืนสีดา

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงอิงครัต หมืนสีดา

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กชายอิทธิกร วงศ์สุวรรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พวกไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงจุฑามาส อาบไธสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เทศวัง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงชญานิศ ราชสีห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงปวีณา แดนไธสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงภาวิณี อุ่นเวียง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงรถจนา พวกไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ไวไธสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กชายสุทธิชัย เย็นใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี พวงไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กชายเจษฎา เพียรไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กชายเจษนัย ปจจัยคา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กชายกฤติมา ไกรไธสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงจรรยพร บุตรไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กชายธีรวุฒิ แสงสุขสว่าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงนารากร กินรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงวรรณภา แสนเจ๊ก
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ปจจัยคา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดนไธสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เย็นใจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กชายนภัสกร เมืองแสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงปนมณี จันนวล
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงสรุตา สมพงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อุตตะมัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๑๐

นายณรงค์ วรรณวิจิตร
๒๙/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๑๑

นางฐิติรัตน์ โนนไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๑๒

นางบรรลุ โนนไธสง

๑๙/๑๑/๒๔๙๙
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๑๓

นางปดิวรดา ยอดเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๑๔

นางราตรี เดือนไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๑๕

นายวุฒิศักดิ

์

วิชิต
๐๒/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๑๖

นางศิริญญา เงินไธสง
๑๒/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๑๗

นายสมพร คลองยุทธ
๐๑/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๑๘

นายอาณุรักษ์ สุปะทัง
๐๙/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๑๙

นางอุไรรัตน์ วิชิต
๑๙/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

มณีบุญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วกลม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุมาลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ เตยไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงพิชญานิน บุตรวิเศษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงวิภาพร ดาบไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ชะนะภักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ดอนไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กชายศิวกร กุลอุปฮาด
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กชายสหรัฐ ชาตรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กชายอนุวรรตน์ กลับโก
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๓๑

นางสาวศศิพร รินทะ
๐๖/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๓๒

นางกาหลง ชุ่มนาค
๐๓/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๓๓

นางจำเนียร กัณหา
๐๕/๐๕/๒๔๙๑

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๓๔

นางจินตนา อาจจำนงค์
๑๐/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๓๕

นางดาวเรือง ปราบไธสง
๐๑/๐๑/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๓๖

นางต๋อง ภูบาลชืน

่

๑๐/๐๒/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๓๗

นางทองเพียร เสียมไธสง
๐๓/๑๑/๒๔๘๔

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๓๘

นางทองเลียม

่

โพธิขำ
๐๓/๐๔/๒๔๘๖

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๓๙

นางทองเลือน

่

สอนโก่ย
๐๑/๐๑/๒๔๙๓

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๔๐

นางบัวเรียน กลับโก
๐๑/๐๘/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๔๑

นางบุญกว้าง ลุกไธสง
๐๑/๐๑/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๔๒

นางบุญเรือง ตุ่ยไธสง
๐๗/๐๔/๒๔๗๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๔๓

นางมณีรัตน์ บาลไธสง
๒๙/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๔๔

นางสมจิต เปลียนนอก

่

๑๕/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๔๕

นางสมพิศ กลับโก
๐๖/๐๓/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๔๖

นางสมยงค์ ประสานวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๔๗

นางสุธิรา จ่าไธสง
๐๓/๐๒/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๔๘

นางหนูลา เดินไธสง
๐๑/๑๑/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๔๙

นางหมัน สอนใน
๐๙/๐๒/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๕๐

นางหา นามมูลตรี
๑๔/๐๙/๒๔๘๑

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๕๑

นางเขียน ตุ้มไธสง
๐๓/๐๗/๒๔๘๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๕๒

นางเหงียม เลาะไธสง
๐๕/๐๒/๒๔๙๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๕๓

นางแปะ ตามไธสง
๐๑/๐๕/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๕๔

นางอุดม เปรมไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงจิรพร ศรีบุญเรือง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงจิราพัชร ภูบาลชืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กชายชานนท์ รอบคอบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงธนัชชนก โต๊ะไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กชายธนาธิป สุขตัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กชายธีรดนย์ เกวิโก
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงปภาพินท์ เพิมทอง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงประภานิช สุวรรณศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงพิจิตรา ทันประโยชน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กชายภูชิต ภูบาลชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กชายภูผา พงพันนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กชายวันชัย ทองปาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงศิริณภา ตราดไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กชายหรรษรักษ์ เดชไธสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กชายอภินัทธ์ พุทธรา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ เลไธสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๗๑

นายสุขุม วรรณวิจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๗๒

นางชอุ่ม ผุศรี
๐๑/๑๒/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๗๓

นางดวงรัตน์ อารีชาติ

๒๕/๑๑/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๗๔

นางทองศรี สว่างไธสง

๑๔/๑๑/๒๔๙๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๗๕

นางทองเฮ้ม ตุ้มไธสง
๐๕/๐๗/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๗๖

นางทา โยสีกา
๐๑/๐๑/๒๔๘๕

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๗๗

นายพรม ลำไธสง
๑๐/๐๘/๒๔๘๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๗๘

นางพัน ตึกไธสง
๒๓/๐๕/๒๔๗๖

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๗๙

นางยุ่น ศักบุตร
๐๒/๑๑/๒๔๘๔

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๘๐

นางละดิม เสียมไธสง
๑๐/๑๐/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๘๑

นางศิริพร แอดไธสง
๐๑/๐๒/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๘๒

นายสนัน

่

ลับไธสง
๐๑/๑๐/๒๔๘๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๘๓

นางสร้อย ตุ้มไธสง
๐๑/๐๗/๒๔๘๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๘๔

นางสังเวียน ลับไธสง
๐๑/๐๒/๒๔๙๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๘๕

นางสำอาง ผาดไธสง
๐๑/๐๔/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๘๖

นางอุไร รุ่งแสง
๐๒/๐๗/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๘๗

นางเอียง ตีบไธสง
๐๑/๐๙/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๘๘

นายกรวิก วรรณวิจิตร
๑๗/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๘๙

นางจุฑาจิต รักไธสง
๑๖/๐๘/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๙๐

นายประเสริฐ จันทร์เพ็ญมงคล
๒๖/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๙๑

นางรุ่งทิพย์ พวงไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๙๒

นายศิริพงษ์ สร้อยศิริกุล
๑๓/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๙๓

นางสมหมาย โตนไธสง
๒๕/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๙๔

นางสังวาลย์ อ้นไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๙๕

นางสาวอิมจิตร

่

ขำวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๙๖

นางเอียมจิตร

่

พวงไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๙๗

นายไพฑูรย์ เดียงไธสง
๒๒/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงกัญญา คงสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กชายธนาดล เตียงนิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กชายธนเดช อุทธิรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ วันสูงเนิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงมรกต เมืองมูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขยายวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงจิราพัชร ทรงศรีรุ่งเรือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กชายณรงค์ชัย บุตรไทย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กชายธนภัทร ละวัณณา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กชายธิติภัทร ประสงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กชายนัฐกิตติ

์

แก่นกล้า
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ สมัญญา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงปยะนุช พันธ์ศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ไต่ถาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงมณฑกานต์ เสาวพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงวรนุช กลางสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กชายวริษฐ์ จงกะชาติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงวิมลณัฐ ทาทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงอิศราภรณ์ สงสาร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กชายเบญจพล โล่ห์นารายณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงเมธาวี ชำนาญทาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๑๙
เด็กหญิงกรองกาญจน์

ตรีเมฆ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงปยธิดา มาระทัด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กชายศรายุทธ เสาโร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กชายณัฐภัทร ทองบัลลังค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ปราบสกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงสุกัญดา ฉกรรจ์ศิลป

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงอิศญา เสาโร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กชายเจษฎาภร สุดสันเทียะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๒๗

นางรวีวรรณ คงสอดทรัพย์
๓๐/๐๔/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๒๘

นางสำเนา กอแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กชายกฤตถกล จันทร์สันเทียะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กชายกัญจน์ สุวิมล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กชายกิตติพงศ์ บุรินทร์ประโคน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กชายกิตติพงษ์ สียางนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงจณิสตา พรมนัส
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงจิดาภา อาภรณ์พงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กชายฐานิสร์ คลีภูษา

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กหญิงณภัทร พัชนี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงณัฐกมล อำนวยศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงณิชาภา นพสันเทียะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงดวงกมล โวหารลึก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กชายตุลธร หรบรรพ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กชายธนกฤต พิลาศเอมอร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงนันธิตา เมืองใจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงนิรันชนา จันสะวะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงปภิญญา นรัฐกิจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงปรมาพร วรรณุปถัมภ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กชายปวีณ พลจังหรีด
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรหมนัส
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สนสุผล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กชายภูนิพัฒน์ ใบยา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๕๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เพียรสันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงสุวิตา ไชยา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงอชิรญา นาคเจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงเกศมณี ละม่อมพร้อม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงเมษา ไชยกิตติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงสุภาวดี สิงห์คำปอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงอัมพร ลากูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กชายจักราวุธ ชายรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงชาลิณี สิงห์ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงฐิติยา ดีมีชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงณัชชา แดงทำดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงวริศรา สุขทองหลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อร่าม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงอรณิชา สวนสี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงอุดมพร เดชวารี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๖๕

เด็กชายวัฒนา เกิดในหล้า
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กชายวิศิษฐ์ แก้วรักษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงจีรวรรณ ชายรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงปาริชาติ บารัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงพรรณทิพย์ ละเอียด
๒๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงรัตติกาล แก้วประภา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงกนกพร สินเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงกรทอง ดีสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กหญิงกรองทอง ชำนิพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กหญิงกฤตธีรา สิงห์ทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงกวินทิพย์ เงินสยาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงกัญญาภัค พยัคฆา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คอนกรีต
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา หมันตลุง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงกาญจนาพร อาวรกูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กชายกิตติพศ ดอนวิชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กชายกิตติพัทธ์ คำเกิด
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงกุลภัสสร์ กิตติสากล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กชายคุณานนต์ อาจหาญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กชายจักรกฤษ จันทร์ทุ่ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กชายจักรินทร์ บัวอิน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงจินณลี ทองแดง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีมะเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงจิรัฏฐ์ ทังประโคน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงจิรานันท์ ราชนาคา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ คงประโคน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงจีรวรรณ อิงแอบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุขเพ็ชร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เฉือยฉำ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงฉัตรชนก จันทร์คง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงชนัญชิดา อินทะมน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงชลิญญา โสวะพัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงชิดชนก รักขิตัง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงชิดชนก โชชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงชินานาง สร้อยขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงชุตินันท์ ขันทีท้าว
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงชเนตตี ทองโคตร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศิริภัทรฉัตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กชายณัฏฐกานต์ ราฟนิค
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงณัฐชยา จิตติมานุสรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงณัฐฐิญา ศิริวานิชย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ คณิตรุ่งเรือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กชายณัฐพล สร้อยธรรมวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงณัฐริกา วันศุกร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงณัฐศิกานต์ มีพวงผล
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงณิชาภัทร พิมพ์เขต
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงทวีพร แย้มวิเศษ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กชายทัสทองแท้ กิมผกา

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงทิพยาดา ปานมาศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงธนภรณ์ ตุ่นกระโทก
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงธารารัตน์ สนทนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กชายธีรเดช ดีด้วยชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงนพมาศ อาญาเมือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงนภวรรณ เชือฉุน

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงนภัสรา เย็นเพชร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงนภัสสร คงสืบชาติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กชายนริศ นุชเทียน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงนริศรา พันธนาเสวี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงนัชชา สนิทศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กชายนันทวัฒน์ กุสารัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงนันท์ธิชา ปนทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงนิภาพร ศิริโท
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงนิษิตา สิงห์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงปทันทิญา ดวงสิงห์ชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ สมรฤทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กชายประชัย เยรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงปวิตรา โยธาพล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รุกขสนธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงปาณิตา เนือน้อย

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงปาริชาติ ยมนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงปาริชาติ หงษ์ษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กชายปุณยวีร์ ชวาฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงปุณยาพร เทียนเจษฎา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงพรทิพย์ อารมรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงพรนภัส เจ๊กเหล็ก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กชายพรรณภัทร แสงแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงพิชชากร แก้วสอาด
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงพิชชาภา สีดาพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงพิยดา พลทา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กชายพีระชัย ขุนเพ็ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กชายพูนอริยะ พูนมัน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงภัทรชนก คงนันทะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๔๘

นายภัทรพงษ์ ชิณเทศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงภัทรสุดา จีนเกิด
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงภัทราพร สิงห์ทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงภัทราวดี ดีด้วยชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีสุรินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กชายภาคิน พงศ์พิพัฒน์ชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ เณรธรณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กชายภูริช ด่านกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กชายภูวรินทร์ ถนอมเมือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงมะลิฉัตร สุขบรรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กชายยุทธนา สาธร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงรญาดา ดาแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กชายรณกร ชาสมบัติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงรติพัชร มัสรินทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงลลิภัทร วิเศษทรัพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กชายวรรธนะ ตุ้มทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงวาริษา คตมรคา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กชายวีรภัทร สงนางรอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงศนิชรัตน์ นรสิงห์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กชายศรชัย สิงห์ทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กชายศรศักดิ

์

สิงห์ทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงศศิประภา โภคสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กหญิงศิรดา ขุนนอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงศิริวรรณ คงเปนนิจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงศิริวิชญา โพธิเหมือน

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงศิริเพชร สันทาลุนัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงศุภนันท์ จันทร์โพนงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงสายธาร สอวิหก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงสิริยากร จัตุภัทรกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงสุธิดา สิงห์ทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงสุพัชชา เอียมฉาย

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พาณิชศิลปกิจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงสุภาพร พุ่มอำไพ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงสุวนันท์ เกยดอน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงสุวรรณา หาญสุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กชายอนุวัฒน์ จำปาพันธุ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงอภิญญา จุตตาหงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กชายอมรเทพ กองทรัพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กหญิงอรทัย ทิศกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงอรัญญา นาคินชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงอรุณทิตยา รัวประโคน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงอารีญา แมลงทับ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ณรังศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงเกณิกา ชืนจิต

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กชายเดช นามแสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงเพชรลดา ฉิมมาลี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงโรสมารินทร์ จีนกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงโอปอ อินทร์กลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงไทญาดา รินอำภา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงไอศวรรย์ ยินดีชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทะพัด
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กชายการัณยภาส เกิดนาค
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงกิตติยา ชอบงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงกิติลดา ภูสังวาฬ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กชายคมสัน สวนสวรรค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงจันทิมา แหวนวิเศษ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงจันธิดา ดีศิริ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กชายจิรเมธ ชนะพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสนคนึง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงชฎาธาร มาประจวบ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขประโคน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงชุลีกร ภูคำสัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงญาณิษา จันทะพิลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงญารินดา ยืนสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กชายฐิติพงษ์ บุตรไทย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กชายฑิปปกรณ์ ทาเงิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ แดนสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงณัฐชา กองศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา หอยสังข์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ปลัดวิเศษ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงณิชาพัชร์ คุซิตา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงทักษญภรณ์ เกษรนวล
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงทัธนา รัตนเกตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงทิฆัมพร ดีด้วยชาติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงทิพาพรรณ พิมพ์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กชายธนกฤต อิงแอบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กชายธนพงศ์ เฉลิมสิทธิวงศา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงธนิฎฐา ผลเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงธัญรดา ยามมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงธันยพร สืบสี
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายนนนนท์ กิตติอุดมพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงนฤมล เทพพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงนันทนัช โบว์สุวรรณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงนันทนา เทพเนาว์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กชายนิรัติศัย ทองคำดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงนิสิตา สามารถ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กหญิงบงกช ภิญญมุขสาพงศ์
๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กชายปฏิภาณ เสาว์โร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กชายปณิธาน คงพลปาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงปยนันท์ พันธ์เข็มทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงปยพร นวลศิริ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงปยมาภรณ์ สุวรรณรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงปนรัตน์ ปราบภัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงปนแก้ว เลิศกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กชายพงศธร เข็มบุบผา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงพนิดา ชาญณรงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงพรณิภา มีสัตย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กชายพรหมมินทร์ อ่อนศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงพรเทวา ชืนหล่อสังข์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงพฤกษา วรรณสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงพฤกษา เผือนโชติ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงพลอยชมพู ภูมิปรีชา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๕๐
เด็กหญิงพลอยพรรณ กัลยานุกิจ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กชายพสธร สุนทรินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงพิชยกร งามสง่า
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กชายพิพัฒน์ ฝายกลาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา อุไรรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กชายพีรภพ งามธงไชย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กชายภราดา งอยผาลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงภัทราวดี รอดคำทุย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงภาณุมาส นาเคน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงภิณญา พุ่มแจ้ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงภูชิตา ส่งศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงภูริชญา นานาวัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กชายภูริณัฐ คงทวี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงมธุรดา เตวิชา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายยุทธภูมิ สุขเปนนิตย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงรัตนากร นาคีสังข์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กชายรุจิภาส เสตพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงลัดดา ทรงบรรพต
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงวรนิษฐา นกเอียง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กชายวรปรัชญ์ พรมธิดา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงวรรณิดา วัชรสุทธิพงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กชายวิทยา ทองดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กชายวิศรุต ทับทิม
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงศศิธร พวงพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงศิรินทรา พิมพกรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงศิริภัทร์ เสาว์โร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายศิวาวุธ เตือประโคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ แก้วทองภู
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กชายศุภกฤต สีดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดีด้วยชาติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงสุชาดา สุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงสุดาลักษณ์ มาประจง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กชายสุทธิภัทร แทนคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา วิเชียร
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันทาฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงสุมาลี สุขสมาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงสุรีพร สายชัยภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงอธิชา ณะรังศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงอนรรฆพร นิมผักแว่น

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงอภิชญา ร่วมธรรม
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กชายอภิชัย ถือดำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงอภิสมัย ใสงาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงอรวรา ช่างเกวียน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงอรสา สอดทรัพย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงอรุณทิพย์ วิจิตรศักดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กชายอัครวิชญ์ อินทร์ไชยมาศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา รัตนพิมาย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กชายอาธิไชย จารุสุทธิประภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กหญิงอาภัสรา ดีด้วยชาติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงเกศริน ฉิมบุหลัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กชายเจริญชัย ปราบภัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กชายเทพนรินทร์ พาลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ นวลศิริ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงเอมวิตรา วิเศษพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงแก้วตา อารัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงแพรพลอย จันทะศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กชายกฤติพงศ์ คงนันทะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กชายกฤษฎา แทนจะโปะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กชายกวิน รัตนสุวรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงกัณฑิมา โสกูล
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงกิติยา แก้วขุนทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กชายกีรติ ประยุทรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ทิพย์นางรอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงจิตรลดา วิชาเฟอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงจิรวรรณ สมบูรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงชนิตา วงษาเศก
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงชลธิชา มัจฉาชาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงชลธิชา อรุณศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงชลธิชา อร่าม
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กชายชูเกียรติ สรงสระ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงญดาวรรณ สมศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กชายณรงค์ธรรม ศิลปชัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กชายณัฐพล เดชพร
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงตวงรัตน์ โสชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กชายทินพัฒน์ เพชรเลิศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงทิวากาญจน์ สิงห์ทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กชายธนกฤต สมัญญา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กชายธนะชัย สุมาลี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ แพร่งสุวรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงธันย์ชนก แสมรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงธารารัตน์ แสงเหม่
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ บุญรอด
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายธีระนันท์ จอกจอหอ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กชายธีระเดช อิมใจ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กชายธีระเทพ เพียรคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงธีร์วรา ศิริเนาว์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงนริศรา วิจิตรศักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กชายปพน คุญานนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กชายปรัชญา มาใส
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กชายปริญญา หนูน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กชายปานเทพ แผ้วพลสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงพรพรรณ ฉิมกูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงพลอยไพลิน ห่อเทพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงพาทินธิดา แก่นคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กชายภาณุพงษ์ แสงจักร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓ / ๓๓๔
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บร ๔๕๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงภาวิตา แซ่เทียน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงมิยาวดี กอบคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กหญิงรัชนีวรรณ เทียนวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงรัตติกาล นวลศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงรุจิรดา ภูชุม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กชายวชิราวุฒิ ไทยยินดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงวรรณพร ฉิมพลีพันธุ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงวิชชุดา ชัยเสนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงวิภาดา ศิริจุมพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กชายวิศวเทพ ลัทธิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กชายศิรวิทย์ เทียนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ต้องกระโทก
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ พวงสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงสุภัสสรา สวัสดิวงค์

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กชายสุริยา อรชุน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กชายอภิเดช วันดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ เสาวพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงอรนภา สุทธิประภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีผักแว่น
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงอัจฉรา อารีรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา คตวงษ์ฆ้อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงเกตน์นิภา ศรีบุญฮุง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงเพชรลดา ขวาขุนทด
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงเรวดี สวนสวรรค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงโยศิตา มนุษย์ชาติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๗๐

นางสาวจุติพร จันทึก
๒๗/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๗๑

นางสาวบุญกอง เปาะสระเกษ
๒๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๗๒

นางสาวอรนุช โกมลศรี

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๗๓

นางสาวปุณยาพร ทาให้งาม
๐๙/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๗๔

นางสาวมาลัย ทองดีนอก
๑๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๗๕

นางสาวปวีณา ทองยืน
๑๓/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๗๖

นางสาวอาทิตยา บุญคล้าย
๑๓/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๗๗

นางสาวอาฐิติยา บุดดาสิม
๒๐/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๗๘

นางสาววรรณภา คามวาสี
๒๘/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๗๙

นางสาวศลิษา สว่างวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔ / ๓๓๔
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บร ๔๕๕๙/๐๒๕๘๐

นางสาวจิราพร พิมพ์เบ้าธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๘๑

นางศิริพร มโนรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๘๒

นางสาวมนัสนันท์ ชัยพล
๑๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๘๓

นางสาวปทมา สินทร
๒๘/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๘๔

นางสาวเกสร ละเอียด
๒๙/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๘๕

นางสาวบุษยมาส คงพลปาน
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๘๖

นางสาวสุพรรณษา ช่างหล่อ
๐๖/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๘๗

นางสาววริศรา เข็มบุปผา
๑๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๘๘

นางนกน้อย บุญเริก
๐๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๘๙

นางสาวปนัดดา พิมลี
๑๓/๐๙/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๙๐

นางสาวเมษา เขียวมีสี
๑๙/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๙๑

นางสาวนริศรา ประกอบผล
๑๘/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๙๒

นางสาวเกตวลี ภิรมย์ชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๙๓

นางสาวสุวิมล สมเจตนา
๐๖/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๙๔

นายฉัตรชัย จันทะรส
๑๔/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๙๕

นายภานุพันธ์ มาลำปาง
๐๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๙๖

นายอภิชัย ปานวรนุช

๑๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๙๗

นายชินพันธ์ ด่านกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๙๘

นายไพรัตย์ สีทองหลาง
๑๐/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๕๙๙

นายวีระพงษ์ วัจนา

๒๘/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๐๐

นายสันต์ ศรสง่า
๒๕/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๐๑

นายจตุรงค์ บุญส่ง

๒๕/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๐๒

นายวน เหมวิหก
๒๔/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๐๓

นายชิน รสหอม
๒๔/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๐๔

นายสุทัสน์ ย่องไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๐๕

นายณัฐภรณ์ อนุวัฒน์วรคุณ
๐๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๐๖

นายสงวน สวนเกตุ
๑๗/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๐๗

นายณรงค์ แก้วละมัย
๐๘/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๐๘

นายสมชาย ยกดี

๑๖/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๐๙

นายมานพ กิตติ
๐๘/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๑๐

นายณัฐพล วิริโยฬาร
๐๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๑๑

นายอุดมศักดิ

์

เสือชาติ
๐๗/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๑๒

นายพรนิมิตร พรฆิง
๒๖/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๑๓

นายวัชระ ดวงนิล
๐๘/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๑๔

นายวุฒิชัย อาจมี
๒๐/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๑๕

นายประสิทธิ

์

บุญเขือง

่

๓๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๑๖

นายโสภณ ตันเจริญ
๑๔/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๑๗

นายศักดิดา

์

แผลกระโทก
๒๑/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๑๘

นายสัมฤทธิ

์

วิเจดีย์
๐๒/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๑๙

นายอนุวัตร บุบผามะจะนัง
๐๔/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๒๐

นายนำพล ก้อนทองไทย

๑๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๒๑

นายเกรียงไกร สุนทรสิน
๑๗/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๒๒

นายนวัช ฟกแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๒๓

นายสนัน

่

วังนาค
๐๑/๐๕/๒๔๙๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๒๔

นายชัยวัฒน์ ประกายแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๒๕

นายวิเชียร ช่องผม
๒๐/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๒๖

นายปุณณรัตน์ บุญเริก
๑๘/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๒๗

นายวิทยา ศรีพรหม
๐๖/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๒๘

นายอโนชา พานสีทอง
๒๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๒๙

นายรชต สกุลศรี

๒๑/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๓๐

นายชัยยา จงจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๓๑

นายจักรกริช นรัฐกิจ

๑๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๓๒

นายจักรวาล อนันต์นิล
๐๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๓๓

นายคมสันต์ ศรีตะสังฆ์
๐๕/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๓๔

นายพัฐณเดชน์ ประกัน
๑๐/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๓๕

นายพยัคฆ์ สิงห์ห้างหว้า
๐๔/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๓๖

นายวิเชียร เนือไม้หอม

้

๑๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๓๗

นายรุ่งเรือง บุญมาก
๐๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๓๘

นายกิตติ ขาวสะอาด
๐๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๓๙

นายพีระพงษ์ พงษ์แผนศรี
๐๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๔๐

นายอนุชิต ช่วยเกิด
๑๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๔๑

นายวิทยา อิศรางกูร ฯ
๒๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๔๒

นายธนพนธ์ เพ็งทองหลาง
๐๘/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๔๓

นายนพรัช ปนศิริ
๒๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๔๔

นายชัยวัฒน์ เทพคำ
๑๒/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๔๕

นายเสมอ บังเอิญดี
๒๐/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๔๖

นายสุรศักดิ

์

ประดิษฐ์วงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๔๗

นายนฤพนธ์ สังประกุล
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๔๘

นายบุญหนา สุพันชา
๑๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๔๙

นายคาวี ศรีกอง
๑๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๕๐

นายภูวนัย รุ่งเรือง
๑๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๕๑

นายทองแดง หมอสุวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๕๒

นายสำเริง สอนกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๕๓

นายพิถีพรหม ประสานพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๕๔

นายธนพล จันทราวราสรรค์
๒๖/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๕๕

นายไพรรัตน์ หมันจิต

่

๐๕/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๕๖

นายวีระวัฒน์ คำภูเงิน
๓๐/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๕๗

นายชิษณุพงศ์ พงศิริวิลัย
๐๗/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๕๘

นายณัฐนนท์ มณีแสง
๑๐/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๕๙

นายบรมกานต์ โพธิไข

์

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๖๐

นายอำนาจ โกยชัย
๐๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๖๑

นายไกรฤทธิ

์

สายเมฆ

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๖๒

นายทวีชัย อยู่ประเทศ

๑๗/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๖๓

นายสุริยันต์ คำโพนทัน
๐๒/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๖๔

นายรังสรรค์ กองเงินนอก
๑๘/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๖๕

นายกฤษดา สงครามศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๖๖

นายสมโชค ศิลากุล
๐๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๖๗

นายชาญวิทย์ พิศพงษ์พันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๖๘

นายรังสิทธิ

์

โสมกุล
๐๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๖๙

นายวิษณุ ทิพย์ผล
๓๐/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๗๐

นายพนม ทองสะอาด
๒๓/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๗๑

นายศิวพรรณ หิงไธสง
๒๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๗๒

นายลับ วงศ์ศิริ
๑๕/๑๐/๒๕๐๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๗๓

นายทวีศักดิ

์

ทองประภา
๐๗/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๗๔

นายชัยณรงค์ สารบรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๗๕

นายวีรนารถ แปลงไลย์

๒๙/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๗๖

นายพยุง คงตระการ
๒๒/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๗๗

นายศุภฤกษ์ คงตระการ
๓๐/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๗๘

นายดำรง บุตรมาลา
๑๐/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๗๙

นายนรากร มิสานันท์
๐๑/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๘๐

นายทนงศักดิ

์

พูลศิลป
๑๖/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๘๑

นายอัทพล หลอดทอง
๐๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๘๒

นายวุฒิโชค จุมพลมา
๐๗/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๘๓

นายสุวัฒน์ สันติสุข
๐๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๘๔

นายจักรพงศ์ เกิดเกตุ
๒๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๘๕

นายพงษ์ศักดิ

์

ทนไธสง
๓๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๘๖

นายวสันต์ ทองคำ
๑๖/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๘๗

นายกองสิน ทองคำ
๒๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๘๘

นายชนะ กุมภาว์
๒๐/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๘๙

นายพเยาว์ มามาก

๒๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๙๐

นายวรุฒ พันสด
๓๑/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๙๑

นายสนทยา ชิดพรมราช
๒๘/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๙๒

นายจรัญ ชุดทะเล
๐๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๙๓

นายอรรถเดช เกตุแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๙๔

นายชาญณรงค์ อิมเอม

่

๐๗/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๙๕

นายประเสริฐศักดิ

์

อุดมดัน
๐๔/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๙๖

นายสถาพร แดนดี
๓๐/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๙๗

นายเกรียงศักดิ

์

บุญโสม
๒๙/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๙๘

นายยุทธนา แรมกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๖๙๙

นายสมาน ศรีกิมแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๐๐

นายพงศกร วีระบุญยกุล
๐๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๐๑

นายวันชัย พิกุลศรี
๒๖/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๐๒

นายยอดไผ่ อองไชย
๑๐/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงบวรรัตน์ เนตรกลาง
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กชายพีรศักดิ

์

ลาลุน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงภาวิณี แพร่งสุวรรณ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงกฤษฎาวดี สกุลทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงชาลิสา พิศเพ็ง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จอมปอ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงดาวิกา ดอกเกษ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงหญิงวิชุดา จิบจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงอโนมา ศรชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ มาตา
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงนันทพร บุญส่ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กชายรังสรรค์ อุดมดัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงสร้อยสุดา ประเสริฐศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กชายอนุวัฒน์ โนทัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กชายเอกรัตน์ เบิกบาน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กชายกิงเพชร

่

สมัญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กชายจรัญ ขนวน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

สิมตะมะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ไชยสุวรรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กชายทวีภพ พอกพูน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงพรธิดา เสาวพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงภาวิณี สุขมี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงวาสนา ประจำจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ กลมเกลียว
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงสิริวิมล สินเสร้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงอภิญญา อ่อนสอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงอรัญญา บุตรรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงจินดามณี มะลิวรรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงชนิดา คนงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงญานิล สมรวย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ สัชชานนท์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงพรรณภา เกิดช่อ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงวาสนา บุตรวาป
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ พลเพ็ง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงสุภัสนัน สวัสดิพูน

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงเกศวลิน แก้วระวัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๔๐

นางสาวนิสรากร เนตร์ดำกูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๔๑

นางสาวพิมพ์วิภา เสริมงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๔๒

นางสาววชิรา ชายชุมดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๔๓

นายอนันดา ประทา
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กชายกษาปณ์ สาระปญญา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงชญานันท์ นิวาสรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันนารี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ อ่อนศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงสุชาดา สุขกลำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุไต้ทอน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๕๐

นางบุญจิราภรณ์ จีนโน
๑๕/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๕๑

นายพงศ์ศิริ นาคศิริชัยกุล
๑๐/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๕๒

นางวราภรณ์ คเชนกูล
๑๔/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๕๓

นางสุพิศ อิมเอิบ

่

๑๓/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๕๔

นางอุ่นเรือน นาคศิริชัยกุล
๑๗/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๕๕

นายเติม สาลีพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงกชกร สมุทร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กชายกวิน เต้นปกษี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงกวินนา ศรีเนาวรัตน์ ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา ทำไร่
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงคณิตสร พลประสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงจิดาภา จิตรากุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงจิรัชยา ราชแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์กระจ่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กชายชนัญญทิชา ชาญชติ
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงชนากานต์ พชสิทธิ

์

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงชนาภัทร ละเอียด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๖๗

นางสาวนันท์นภัส คงพลปาน
๑๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ สังข์สุขศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงนำทิพย์ พินิจพันธ์ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงประวีณา พินิจพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กหญิงปยพร นาอิน

่

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงปุณญาพร เข็มบุบผา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กชายพรชัย สันทัดลำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน โกเมน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กชายภราดร สันดอน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงมาริสา ลึกกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สายแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงวิมลวรรณ เสมอใจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงอารีญา โยมรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงเกศิณี ขุมทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงโสภาภรณ์ คงพลปาน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองทำกิจ
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงกัญธิชา เข็มเพ็ชร
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงกัลยณี มีมุข ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงกุลชาดา งามนวล
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงกุลธิดา เข็มบุปผา
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กชายจักรพงศ์ แมลงผึง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กชายณัฐรพี ทองโสภา ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ หลอดทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงดวงเดือน เต็งวิเศษ
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีแย้มภักดิ

์

๑๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงพรทิพย์ภา ลาประโคน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กชายภาคภูมิ ม่วงนางรอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงภานุมาศ อุปภักดี
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กชายมงคลชัย ไกลแสง ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๙๖
เด็กหญิงวรรณิฌาร์อร

คะเชนชติ
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กชายศรราม คงพลปาน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงศศิกานต์ กำเนิดจันทร์
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงศศินา หรังนรินทร์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กชายศักดิงคล

์

พันไธสง
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทิศทะษะ
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงสกุลรัตน์ อัมสารัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กชายสรรเพชญ ฝกทอง
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงสุปราณี สุภาษิต
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงสุภาพร คงทิพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงอรอนงค์ เข็มบุปผา
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงอลิตา ยามประโคน
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงอโนชา ลอยทอง
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงเกตมณี ทองอยู่
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๑๐

นางสาวกนกวรรณ มนมามะดัน
๑๔/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กชายจักรี บุญประสาท
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กชายชลดิษฐ์ ทิพย์กระโทก
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงธีรนาฎ คงพลปาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงนลนีย์ ขันศรีมนต์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กชายบูรพา อินทร์แก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงประพัสษา ทานรัก
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงปาริชาติ โพธิสุวรรณ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงปนแก้ว นาคีสังข์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กชายพงศกร ฉำเย็นอุรา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงพนิดา ทุยาธิโก
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงพรนิภา จานนอก
๒๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงพรพรรณ แซ่ตัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงมัณฑนา มงคลกูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงรักชนก จอยเอกา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงวรรณภา แก่นกล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงวรรณิษา ทับศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กชายวีรพล จันทร์ส่องแสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กชายสัญชัย ปลืมสายแสง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา บุญอำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงอภิญญา ล้อมไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงอรุณี เข็มบุบผา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กชายอัครเดช พิชัยสงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๓๓

นายเศกศักดิ

์

เสาอนันต์
๒๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๓๔

นางสาวกัลนิกา สอนเขียว

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๓๕

นางสาวจิราพร ศรีทัน
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๓๖

นายฉัตรชัย สุขทองหลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๓๗

นางสาวชัญญา จำปาบุรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๓๘

นายธนาวุฒิ เอการัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๓๙

นางสาวธัญญาเรศ มนตรีปรีดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อินสำราญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงธินัทดา นาแพง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๔๒

นายปณกรณ์ ภิรมย์ภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๔๓

นางสาวพิมพ์ผกา นาคิน
๑๓/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๔๔

นายภาณุวัฒน์ โสภากูล
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๔๕

นางสาวภาวินี ปนทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๔๖

นางสาววรนุช แดงชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๔๗

นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ
๑๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๔๘

นายวิทยา นาคีสังข์
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๔๙

นางสาวศิริลญา พงษ์ษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๕๐

นางสาวสุนิตา ราชแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๕๑

นายสุรเชษฐ์ เพชรบรรพต

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๕๒

นางสาวอภิญญา โกเลือน
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๕๓

นางสาวอรนิดา กำเนิดจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๕๔

นางสาวอรัญญา คมกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๕๕

นางสาวอลีนา กันนารัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา สิงหานุวัฒน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๕๗

นางสาวอารียา เรืองวารี
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๕๘

นางสาวโสรดา ล้อมไธสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๕๙

นางสาวไพรรินทร์ พันนิล
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๖๐

นางสาวกรรณภิรมย์ โสวาที
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๖๑

นางสาวกลมลักษณ์ ศิริพล
๒๑/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๖๒

นางสาวจินตนา ขอยึดกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๖๓

นางสาวจีรภา กาษาวัต
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๖๔

นางสาวจุรารัตน์ พรมนัส
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๖๕

นางสาวทัตนิชา ราชแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๖๖

นางสาวธิดา กาละสีรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๖๗

นายนครินทร์ สำราญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๖๘

นายนัฐพล นาคส้มปอย
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๖๙

นางสาวนิตยา เข็มบุบผา
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๗๐

นางสาวภควดี ตีบกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๗๑

นางสาวภิญญดา แสนประเสริฐ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๗๒

นายมงคลชัย บุญสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๗๓

นางสาวมณีรัตนา แพร่งสุวรรณ์
๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๗๔

นางสาวมุตธิตา ราชแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๗๕

นางสาวรำพึง ดีด้วยชาติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๗๖

นางสาวลาวดี โสมวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๗๗

นางสาววณารี เดชานนท์
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๗๘

นางสาวศิริลักษณ์ ทองทำกิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๗๙

นางสาวสิริดา อุบลเผือน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๘๐

นางสาวสุนิสา พิมพ์อักษร
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๘๑

นางสาวสุภาพร ศรีชำนิ
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๘๒

นางสาวสุภาภรณ์ หวังชมกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๘๓

นางสาวอรชา สุขจิต
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๘๔

นางสาวอรษา ปจจัยคา
๐๖/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๘๕

นางสาวอศราพร สำอาง
๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๘๖

นางสาวเนาวรัตน์ เตียงนิล
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๘๗

นางสาวเบญจมพร รวงสวาท
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๘๘

นางสาวแก้วมณี ไทยยินดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๘๙

นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมงาม
๐๕/๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๙๐

นายจตุพล มณีโชติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๙๑

นายธนวันต์ อาจยาเมือง
๒๑/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๙๒

นางสาวนิตยา พลไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๙๓

นางนิตยา ภัททิยไพบูลย์
๒๕/๘/๒๕๑๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๙๔

นางสาวปาริชาติ ไพรัฏ
๒๕/๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๙๕

นางสาวพรทิพย์ ชมภูวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๙๖

นางสาวพรรณิภา โสวาที
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๙๗

นางสาวยุพิน นวลพิจิตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๙๘

นางสาวสุภาพร ไทยกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๘๙๙

นางสาวหทัยกาญ สงกูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๐๐

นางสาวอภิญญา สุวารี

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๐๑

นางสาวอรัชพร เอียมรัมย์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๐๒

นางสาวเจนจิรา ชะมาประโคน
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงชัญญานุช เสาวโร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงปนัฐดา กอนรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงยุวดี หอยมุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงสตยากรณ์ อระชุน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงสุพรรณ ขวัญทวี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงสโรชา บัวลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กชายจิรเดช นาคกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงรัตติกาล เจนสันเทียะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงวรินดา รัตเนตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กชายฐาปนิต ศรลัมย์ ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงพรสุดา คะเลิศลัมย์
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงสุภัสสร กุลสอน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กชายอรรถพล แสนคนึง
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กชายธรรณธรณ์ แสงหิรัญ
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงพัชรี ทิพย์กูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ แสนคนึง ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กชายจิรภาส ยนสำอาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญจูง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงนำทิพย์ เพชรนางรอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายพงษ์รพี โพธินางรอง

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เณรกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงศิริธร เทียนทิพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงสุธิมา คำน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงอภิญญา ทองคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กชายเทพทัต นราพงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงโสรญา ปลอดกระโทก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กชายชัยพล บุญประสาท
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กชายชินวัตร บุญประสาท
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กชายบดิพัฒน์ ประสงค์กูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ขำวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ หาญจะบก
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงบุษราคัม ประสิทธิกูล

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กชายภาณุพงษ์ ลอยเลือน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กชายมงคล ทองสุภะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงสุนิตา สุดกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ ผิวอ่อน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงไพลิน พิรมนาจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กชายขจรยศ ตู่กระโทก
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงนิลาวรรณ ทิพย์จันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา ทองศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๔๓

นายพันศักดิ

์

พันพิทักษ์
๑๙/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงกัญญพัชร เพ็ชรกระโทก
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๔๕
เด็กหญิงประดับเดือน

อุดมแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงฟาใส เฝากระโทก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงมุกมณี ถีระแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา เริมปลูก

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ เทศศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงเขมจิรา แสงหิรัญ
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงเพชรไพลิน เพชรกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กชายเอกภพ ทิมแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๕๓

นางการุณา นาคินชาติ
๑๒/๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๕๔

นางสาวจารุนันท์ แสนเดช ๘/๗/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงกนกพร สุนทร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงชนาพร สุขจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงชลลดา บำรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงนนทกานต์ ขำเอนก
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กชายนพฤทธิ

์

บุญพรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงนภัสรา งามจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา อันดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๖๒ เด็กหญิงประกายกาญจน์

ไกรพะเนาว์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงพิมลดา อรุณศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กชายภานุพงศ์ กุลาพัง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กชายมงคล เศษทัก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงวลียา เจริญศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กชายวิสรุต วิเศษพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงศุภกิติยา สุขเกษม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กชายสุชาติ เกตุผักแว่น
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงสุรีพร สุขเกษม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงโยษิตา อ๊อดประโคน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กชายธันวา คงสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงวัลยาณี กรรโณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กชายศราวุฒิ แสนเดช

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา สีสันงาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงสุภัสสร สิงห์สถิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงอรกมล ทิพย์นางรอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงอรจิรา ครองกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงกรกมล กอบเกือ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วกูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ซึมกระโทก
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช เดชพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงประภาสิริ โชจิงหรีด

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงปรางค์วลัย นุงกระโทก
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กชายพีรภัทร เคนนันท์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กชายวนัสบดี เจียมผักแว่น
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงสุจิรา ดวงทิพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศิริเมฆา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงอชิรญา คงเปนนิจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงอารยา ศิลาวุธ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงนริศรา แทนผักแว่น
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงนิลาวันณ์ แสนเดช
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงปณิดา พุธชุมแสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กชายภูวทัศน์ พุ่มพะยอม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงวราพร เคนโคกกรวด
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กชายวิวัฒน์ เจียมผักแว่น
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงสุพัชชา กำโพธิชา

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กชายอัษฎาวุธ นุชผักแว่น
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงณัฐวดี สมบูรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงอานิสา บุตรภาชี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กชายภูมินทร์ เจียมผักแว่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กชายสมชาย ทิพย์จันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ ดวงสว่าง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงเพชราภรณ์ นุชผักแว่น
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คลังพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๐๖
เด็กหญิงกิตติญารัตน์ เข็มบุบผา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงชณิดา ภูล้นแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงณัฐกมล บุญกองชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ หอยสังข์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงสิริยากร กิจสีสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ราชรินทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กชายบุญหลง เชือรัมย์

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงพรทิพย์ อินพิลึก
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี กิจสีสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรืองหิรัญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กชายสุธาวิศน์ สองคร
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงสุพรรณี จีนประสพ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงเมษา แสนเดช
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กชายจิรวัฒน์ หลอดแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กชายชนะชัย สีพรม
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงทักษิณา คงสนิทพะเนาว์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงพรประภา บุญประสาท
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ชานทองหลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงรุ่งธิวา ไปได้
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงวราพร ทองดำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กชายวรินทร ทองสอาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา สอนดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงสุภาพัตร์ ราชรินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี บุญประสาท
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงสุวิชญาน์ มาประชา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กชายสุเมธ คนชุม
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงเจนณิศา เข็มอินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงภัทรธิดา แสงทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กชายวุฒิชัย กุ่ยกระโทก
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงกัญญา หอมกระโทก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงจิรนันท์ หมวดสันเทียะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ โกฎกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงนภาพร เหลือสืบพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงพราวพิรุณ วิงกระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงมาริษา ทองสอาด
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กชายวาทิต แพงทิพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๔๒
เด็กหญิงสมปรารถนา

พึงชุมแสง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ แสนเดช
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กชายอัษฎากร ขำนำคู้
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงอินทิรา สาระบุตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กชายเกียรติพัฒน์ คนชุม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงญาณิศา สอนสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงศศิธร ดวงเหว้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กชายชาคริต อาญาเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงปลิตา นิยมเหมาะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กชายพันกร พรมสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงหงส์ฤดี บุญทูล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงอารียา เสาว์แก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แสนเพ็ชร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทองดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงปรีญากรณ์ ชะนะนาน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงมิเชล อีเวอร์เซ่น
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๕๘

นายสยาม เขมจิรัสย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงปณิดา สิงห์โตทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงสุนันทา ทองมุกดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงอรนภา เตือนขุนทด
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กชายชนะชล พลแสน
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสำราญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กชายศุภกร อ่อนละมุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงอาทิติยา พิพ่วนนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงเมธาวี สมนึกตน
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กชายไกรศรี ศรีวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญร่วม
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๖๙

นายจีรพันธ์ เพลินพร้อม

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๘ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๗๐

นางสาวนภัสวรรณ ดวงจุด
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๗๑

นางสาวภัททรา ศรีวงศ์ราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงสุนีย์ สีสนมาก
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชวนกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงกษมา สังขรักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงจิรภา พิพ่วนนอก
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๗๖

นางสาวญาณิศา ปกเคทาติ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๗๗

นางสาวญาสุมินทร์ ไกรพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงฐิติมา ใจตรง
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๗๙

นางสาวนภัสวรรณ พรมสารี
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงนำทิพย์ พาชู
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงปนัดดา เอบประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๘๒

นางสาวพนิตา ผาท้าย
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงศันสนีย์ ศรีสมศักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๘๔

นางสาวสิดาพร สุขเกษม
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๘๕

นางสาวสุมาลี ทะขุ่ย
๐๑/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๘๖

นางสาวอัญชลี จันทร์สา
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๘๗

นายอัศราวุฒิ พุทธิชาติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงเกศสิรินร์ จันทิมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๘๙

นางสาวเพชรลัดดา มีศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา พุทธิชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๙๑

นางสาวปพัชรา ยังรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๙๒

นางสาวรจนา คำบาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๙๓

นางสาวศิริพร สระทองแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๙๔

นางสาวสุณัชตา วิวัฒน์นิมิต
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๙๕

นางสาวสุธิดา มาลา
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๙๖

นางสาวหงส์เงิน ทองสม
๑๐/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๙๗

นางสาวอรนิช จ่าวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๙๘

นางสาวเจนจิรา พรหมกูล
๐๖/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๐๙๙

นางสาวเรณุกา แปนดวงเนตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๐๐

นางสาวฉันทิกา ศรีภูวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๐๑

นางสาวมะลิวัลย์ เอสตี

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๐๒

นางสาววาสนา มาทุมมี
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๐๓

นางสาววิภาวรรณ สง่าเพชร
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๐๔

นางสาวสุกัญญา นุชนาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงกุลนิภา คงอุ่น
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงชนนกานต์ ภมมารักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กชายชลพัชร หล่อประโคน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กชายชาญชัย ภู่กล่อม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กชายฐานันดร สดนางรอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงนพรัตน์ ใหญ่โต
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงนริศรา เลือนสูงเนิน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงนันทกานต์ พรมพิทักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๑๓
เด็กหญิงประกายดาว วันศุกร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงพิมพ์พร คงบุรินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงรวิวรรณ ธิชาชาติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงวรัญญา สาระปญญา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงวรินยุพา สุขสบาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงวิมวิภา ขยันนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงวีระวรรณ นาคมณี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงศิริวรรณ วงศ์ประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กชายสหชัย หม่องกระโทก
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงสุธิตา แมลงทับ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา ปรางประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กชายอนุรักษ์ แซ่ลิม

้

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงอภัสรา อยู่จงดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงอภิสรา หมู่กระโทก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงอาภากร บุตรไทย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงกชนิภา สล่าปน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ นวลมิตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กชายคชาฤทธิ

์

แก้วนุกูล
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ลีธีรพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ วรนุช
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กชายธนวรรธน์ มหันตะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กชายธีรภัทร พูนสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ มนุษย์ชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงพัชรีวงค์ หมืนโสม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร พะวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กชายพีรภัทร วาริรกุฏ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงมณฑิรา รุ่นแรก
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กชายมานิต บุตรวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กชายยงยุทธ เห็นชือ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กชายระวิภาส แก่ลำราช
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา เสือโคร่ง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงวรรณภา อุ่นลอย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กชายวสันต์ สุขสบาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ รอดอารีย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กชายศรายุทธ คุณวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงศศินา อาญาเมือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุราราษฎร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กชายศุภชัย บรมนาถ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงสายฝน โกยชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กชายสิรวิชญ์ รอดจากเข็ญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงสุธารัตน์ แสงตะวัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงสุธาสินี ทิดทองดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงสุภาวรรณ์ ศรีผดุง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงสุรัญญา แพนดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงอรัญญา แพนดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงอารียา คงกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กชายเพชรายุธ ชูชืน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กชายเรืองวิทย์ เพชรชาติเชือ

้

๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิงห์มนต์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กชายโกเมนทร์ ภิรมย์นาค
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ พระนารายณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงธนิตา พักน้อย
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กชายวัชรากร สายรุ้ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงอนุวรรณ วิเศษพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กชายเมธิชัย เสาวกูล
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๖๙

นายธนากร เสาวพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๗๐

นายธนเกียรติ สุนทรกูล
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๗๑

นายธีรภัทร อยู่แท้กูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๗๒

นายธีรภัทร โสสกุล
๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๗๓

นางสาวนราทิพย์ สังวาลย์จันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๗๔

นายพงศกร บุญนันท์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๗๕

นางสาวรัชนีกร หาญยิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๗๖

นางสาววรรณิดา ทัศบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๗๗

นางสาวศรัณย์พร นาคนางรอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๗๘

นางสาวสุนิสา วิเศษ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๗๙

นางสาวกัลญา มะลิวรรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๘๐

นางสาวบุษยรัตน์ ขวัญเมือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๘๑

นางสาวพรทิพา สัตย์รัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๘๒

นายภัทรพงษ์ แก้วอุดม
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๘๓

นางสาวมาลิสา โสดลำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๘๔

นางสาววริยา สุขสบาย
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๘๕

นายสิปปกร สอนบุญทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๘๖

นางสาวอรภา ศิริวรรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๘๗

นางสาวเฌอมาลย์ บุญประดับ
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๘๘

นายไกรสร เจนประโคน
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๘๙

นางสาวชัชฎาภรณ์ สอนบุญทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๙๐

นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
๐๘/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๙๑

นางจิดาภา ยีรัมย์

่

๐๕/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๙๒

นางธนัชพร ใจกล้า
๐๘/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๙๓

นางสาวพิชญ์สิชา ทองคำ
๐๕/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๙๔

นางมนัญชยา แกกูล
๐๔/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๙๕

นางสาววัชรี อาภรณ์พงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๙๖

นางวารี อบกลาง ๘/๐๘/๒๕๒๐ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๙๗

นางวิพัตรา เทียนวรรณ
๕/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๙๘

นางศิวารัตน์ วงศ์อำมาตย์
๐๒/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๑๙๙

นายสุทธิพงษ์ กองศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๐๐

นายไสว อุทุม
๒๔/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงวิชญา กุมภากูล
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงกฤษณา จีนโน
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงจารุวรรณ กลินตัน

่ ้

๒๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๐๔

นางสาวชาลินี หม่องกระโทก
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กชายศักรินทร์ พิพวนนอก
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงสุพัฒตรา สุขรินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๐๗

นางสาวสุวิภาดา อังกาบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงอภิญญา อังกาบเพชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงกิตติกานต์ ปราบสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงกิตติรัตน์ ปราบสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กชายชุดชนะ สาระชาติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงนัชชา แพกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงธันยรัศมิ

์

ปภิณาวิทย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๑๔

นางสาวนันทิตา แมลงผึง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กหญิงนำฟา นิเรืองรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงสุจิตรา สมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ เนตรมณี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กชายกิตติ คบทองหลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กชายขันติ ดงสันเทียะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงจิรภัทร ประทุม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงชุลิตา ดำเนตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงปทมาพร หมันปอม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงวันวิสา ศิริโชติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กชายศรชัย จีนเกา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นฤชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กชายนนทชาติ ตรวจมรรคา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมเขต วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๒๗

นางสุจิตรา อุดม
๐๕/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนิคมเขต วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กชายจักรี ดีศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กชายภานุพงษ์ ปราบภัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงกนกกร เพชรกูล
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงพลอย ทองเทพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงรวีวรรณ กองศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงดวงฤทัย ปราบภัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงวัชรีภควดี แอบกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงสุภัสรา สำรวจวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงเกวลิน ลีเบาะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงกันตนา บนเกษม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เนียมกูล
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงณริสสา เฉียงพิมาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์ เกตุเกล้า
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงเรณู โฮนกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงชฎาพร ปราบภัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงปาริฉัตร นามกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงสุวรรณา ดวงจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๓ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงอรอนงค์ สิงห์วงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๔๖

นายสมภูมิ กลมวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๔๗

นางสำเนียง หลอดทอง ๗/๐๔/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๔๘

นางสาวอุทัยพร ทองคำ
๒๖/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขานพรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กชายจักรกฤษ แซ่ลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กชายจิรวรรธน์ สุระสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กชายชัยธวัช สุวรรณหงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กชายฐิติพงษ์ จันทะคาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กชายธนพนธ์ โพธิศรี

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงปยฉัตร สุริยกานนท์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงภัทรธิดา นุ่นกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงมนภรณ์ วิเศษทรัพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงยุพาวรรณ แก้วศักดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงวรรณนิดา ร่วมกูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงสมฤทัย บุญรักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กชายสุเมธา ชาดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงอภิญญา เพชรรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงอวิกา หาญสุวรรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงฐานะมาศ ทองจัตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงฐิตาพร อาจินกิจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงณัฐพร ชตานนท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงทิพวรรณ รักตระกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กชายธีรภัทร บำรุงกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงนำฝน เพ็ชรจีนพะเนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กชายภานุวัฒน์ รัจรัญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงวันวิสา เลิกบางพลัด
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงวิภาพร สำรวจวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงสุธาสินี เพชรกลัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงอภิญญา อักษรณรงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กหญิงอินทิรา สีสันงาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ อยู่จงดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงณัชชา อาจเอือม

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ด่านกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กชายธีรภัทร เนียมกูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กชายธีรภัทร์ อนันต์นิล
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงนันทิชา คำคล้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กชายพงศกร โสมกูล
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี ศิริโชติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กชายมงคล จันทิมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กชายวิทวัส ปนกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กชายสุธี น้อยตรีมูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา เพ็ชร์แสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงอรัญญา เพชรกระโทก
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงเกวลี ชัยศิลป
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงแสงทอง ร่วมกูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กชายกฤษดา สลีอ่อน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กชายนิวัฒน์ เอมโอษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงขิม ศรีชุมแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงญาณิศา ทับเเมลง
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กชายณภัทร พิมพ์กลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญภักดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กชายบุญถึง ชมชืน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กชายสุทัศน์ ขุนนาคพะเนาว์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กชายเทพกร เลือดกุมภา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ชุมกร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กชายจุลจักร วงษาวิเศษ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กชายชัยชนะ สังข์สนิท
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงณัฐิชา แก้วยงกฎ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กชายธวัชชัย จิกจักร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงรัชนีกร มากชุมแสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ปราบสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงลลิตวดี นัยทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงศุภิญญา ชำนาญไถ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กชายสมบัติ สว่างชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงสุกัลยา รัดทำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงสุรีย์พร พูนวิลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กชายอนุสรณ์ เสาวโร
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กชายโศภณ คงกระโฮ่
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กชายกฤษดา ประสมทรัพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๕ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ผดุงสัตย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กชายธีรภัทร คงกำเนิด
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงนิภาพัฒน์ สัจประเสริฐ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงปณิตา นุสารัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ชัยวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงพุทธชาติ อยู่ชุมกร
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงวราวัลย์ เจ็กจันทึก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา พันทวี
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กชายอชิตะ แก้วปรือ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กชายอนันต์ คชศักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงเปรมวิกา เพ็ชรศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงแสงจันทร์ ตรีเมฆ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๒๗

นางปยรัตน์ หล้าอามาตร
๑๔/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๒๘

นางสำเภา เรืองมนตรี ๘/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงปาริชาติ ทวีพูน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กชายอนุรักษ์ แขรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงอารียา ชาดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กชายชนะเดช สวัสดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กชายชินบัญชร เพ็ชรผึง

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ โสกูล
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กหญิงธิติมา ม่วงรัศมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กหญิงนำฝน ธรรมโสม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงภัชราภา บริสุทธิศิลป

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงศศิประภา พรมรุกชาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ จามชาติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงสุทธินันท์ หาญสุวรรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กชายสุริยา ลัดดาไสวย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงอรนภา ปราบสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา อินผลสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กชายอานนท์ บุญประสาท
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กชายกิติภพ จันทนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กหญิงธิดาวรรณ รุ่งโรจน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พวงมาลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงสุพิชฌา มาระทัด
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กชายอรรถพล ปราบสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปุมสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงเกตกนก บุญภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กชายเอกดนัย องอาจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงณัฐชยาวีร์ ขาวก้านเหลือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงณัฐพร เปยชาติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กชายวงศกร ปราบสกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แขรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงอรจิรา ปราณีสอน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๕๘
นางสาวปราชญ์ชฎาพร

ฉุนเชือ

้

๒๕/๘/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๕๙

นางสาวอมรรัตน์ เพชรกระโทก
๑๗/๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงนภัสศร ทองสา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กชายพีรมิตร มาประจวบ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงภาวิณี ฤทธิณรงค์

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงอรปรียา แก้ววิจิตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กชายเอกลักษณ์ เนตรพะเนาว์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงณัฐชา คงเปนนิจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงภูษิตา กาบทุม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงรพีพรรณ ศิริสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงวรรณวิสา อุ่นใจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงวราลักษณ์ ภักดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงศศิชา อดุลย์ศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงสิริรักษ์ ชัยมะเริง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กชายสุรฉัตร ศิริโชติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงอนิตา ชุมนุมชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงอภัสรา เฝาหนองดู่
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงญาณิศา ผิวผ่อง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ร่วมกูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จามชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ภักดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงจิราพัชร เข็มคุณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงชนิดา เสมอภาพ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ กำพุดเชือ

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กชายนวมินทร์ อาฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงนันทกานต์ สงประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กชายนิคม ดวงดารา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กชายบูรพา ศิริสวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กชายพงษ์พันธ์ ดอกจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กชายพีรวัฒน์ ภูมิสูงเนิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงศุจินธรา ตรีประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงสุธิดา เอียงกูล

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงปาริชาติ พิมพ์อักษร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กชายรัฐพนธ์ เสนาโนริด
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กชายอิศรา ละทารุณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กชายเจษฎากร อ่อนตาแสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กชายธนพันธ์ หรรษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กชายชนาธิป ทิพย์อักษร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงณัชชา เชือมรัมย์

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กชายตติยา ยุตะกิจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงนฤมล เนตรดำกูล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ วะเริงรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เพ็งจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงสุชาดา มณฑล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงแพรรุ้ง เพ็งจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงกัญญานัฐ ทะนงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงจิรนันท์ พูนสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีชาติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงภาวี พูนสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กชายศักรินทร์ ขำเอนก
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กชายสิริวัฒน์ แก้วเรือง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กชายสุวิทย์ บุญรักษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กชายอภิชัย ชำนาญเนาว์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายวุฒิชัย คำลอย
๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงศุภณัฏฐ์ หาดี
๒๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กชายธีรพล ศรีชุมแสง
๒๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงดลภัทร แก้วสด
๒๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประเมินชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทาฤทธิ

์

๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กชายชินวัตร สุรินทะราช ๗/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงกล้า
๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กชายภูวดล ไพรชัฏ
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงวราภรณ์ วิงสันเทียะ
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงณริสรา ปนโพธิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงขนิษฐา แพร่งสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญรอด ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงสิริมาธ สุวรรณ์ ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงสุชาดา ร่วมกูล ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กชายธนกฤต วิโรจน์สกุล
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กชายปรัชญา ศรีวราลักษณ์
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงณัฐกมล ชิดสุข
๒๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงปทมาพร พรมวงศ์
๑๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงปกิตตา ขำวงศ์ ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงกาญจนา ศรีสุรินทร์
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงรินลดา พละชีวะ
๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กชายนราธิป ฉกรรจ์ศิลป ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เถาว์แก้ว
๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กชายศุภกิต โตกุล
๒๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กชายสหภูมิ นุชสาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๓๗
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

คนชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงมาริสา แก้วประสงค์
๑๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงปนัดดา สติปญ
๑๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กชายชัยวัฒน์ หงษ์มณี ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กชายสิทธิชัย ฝนวงศ์ ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กชายอดิเทพ มณีวรรณ
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ พงวันนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กชายดุสิต วิชัยกูล ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงชนากานต์ รอดสืบชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

พลายงาม
๒๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงยมาภรณ์ เอมโอช
๒๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ หลักแก้ว ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงบุษกร ไทยยินดี
๑๐/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงพัชรัตน์ แสนตระกูล ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กชายดิษกร พรหมยะกลาง
๑๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงมานิตา อำพุทซา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ วิจิตรศักดิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงธนัชษา ดีสระวินิจ
๑๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงฉัตรติยา ศรีสุวรรณ์ ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงโยษิตา จันสะวะ
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงเปรมฤดี ศรีผดุง
๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กชายคมสันต์ สงครามศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงชุติพร บุญกองชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กชายธนพล พูนสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงนิตยาพร พันสอน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงพิชญานันท์ ทองคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กชายพุทธรักษ์ กุลนรา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงมันทนา ทาวังราช
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กชายวิชิต ทิพย์มงคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงสิรินยา พรมน้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงสุชาดา ทิพย์โภชน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ กาญสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงณัฐลดา เรืองศรีชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงทวีภรณ์ กิจสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงปยนุช อาสากูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงสุชาดา ขุนทุม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ หอยสังข์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงสุมินตรา วิงกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กชายสุริยา พึงประสพ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงเกสิรา บุญรอด
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา หอมกระโทก
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กชายชิตพล ไชยศรีรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงญาณิสา มีภักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กชายตะวัน กำจอน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กชายปณิพัฒน์ วิงกระโทก
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กรมกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงเปรมฤทัย อังกาบเพ็ชร
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๘๔

นางสาวญาณี ประสิทธิกูล

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๘๕

นางสาวนารีรัตน์ ซือตรง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงนิตยา ทิพย์อักษร
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๘๗

นางสาวปาริชาติ อรัญศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๘๘

นางสาวปยะมาศ อันดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๘๙

นางสาวพัชรี บุญกองชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๙๐

นางสาวพิรดา วงค์วิเศษ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๙๒

นางสาวรุ่งทิวา พึงประสพ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงศศิวรรณ ฝอยผักแว่น
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงศิริประภา ประสิทธิกูล

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๙๕

นางสาวสุธาดา เกือกระโทก

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๙๖

นางสาวสุพรรษา พูนมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงอทิตยาณ์ ตู่กระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงอนุสญา สีสันงาม
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๔๙๙

นางสาวอุรัสยา มาศวรรณา
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๐๐

นายเกียรติศักดิ

์

สิงห์สถิตย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๐๑

นางสาวกรรณิกา เรืองศรีชาติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๐๒

นางสาวกฤตยา นราวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๐๓

นางสาวกุลญา สนิทชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๐๔

นางสาวฐิติมา สืบสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๐๕

นายธงชัย ดำเอียมดี

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๐๖

นางสาวปวีณา สวัสดิพูน

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๐๗

นายปฐวัฒน์ อ๊อตประโคน
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๐๘

นางสาวลูกนำ ยงยุทธ
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๐๙

นางสาววรรณวิภา ทองคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๑๐

นายวันเฉลิม ทิพย์โภชน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๑๑

นางสาวสมพร คงเปนนิจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๑๒

นางสาวสิทธิพร วาสเกษม
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๑๓

นางสาวอุมาพร ทิพย์อักษร
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๑๔

นางสาวเพชรลดา น้อยทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๑๕

นายกิตตินันท์ คงปราโมทย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๑๖

นายณัฐวุฒิ กิจสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๑๗

นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์เงิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๑๘

นางสาวนัตยา วงค์วิเศษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๑๙

นางสาวนิภาพร แก้วหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๒๐

นางสาวประภาพร ประสิทธิกูล

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๒๑

นางสาวภานุมาส พุ่มศิริ
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๒๒

นายสงวนศักดิ

์

โพดจะโปะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๒๓

นางสาวสุชาวดี สืบชาติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๒๔

นางสาวอทิตยา กลมวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๒๕

นางสาวอภิญญา ทองคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๒๖

นายอานนท์ อนันนิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๒๗

นายเถลิงศักดิ

์

สิงห์วงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กชายธนภัทร มาลาศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงปยาพัชร พุดนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงยุภาวดี วิเชียรเลิศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กชายวาคิม แก่นต้นพะเนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงวาสนา รูปยิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงสโรชา สุขเจริญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กชายกฤตภัฏ แพนดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สร้อยคูบัว
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงจิระดา ลาวัลย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงจิราภา แจ่มจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงชนิดาภา อ่อนเฉวียง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงชลธิชา แก้วตา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงณภัทร คงกูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงทัศนันท์ ชุมรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กชายธัชชัย ด้วงใย
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กชายธีระ หมืนดร

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงนภัส วิเศษเนตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๔๕
เด็กหญิงนรินทร์ทราย

พันชุมภู
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงนริศรา อุปทันสี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงนำฝน อุทุมพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงประภาภรณ์ แก้วคำใต้
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงปาริชาติ นาคพิมาย
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงผกามาศ ทิพย์เลิศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กชายพัฒนชาติ พันทะราบขวา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงพัทรวดี สะรวมรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กชายภูตะวัน ศรีสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กชายภูวนาท ทิพย์สงคราม
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายรัตภูมิ ลิไธสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กชายวทัญู เจตมาส
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กชายวัชระ มิถุนาวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงวาสนา จันบุบผา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงวิญาดา จีนมะเริง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ วงค์จันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงศศิวรรณ พูนนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงศิรวดี เจียวรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงศิรินทรา อาจสม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงศิริพร เสาวพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แกล้วกล้า
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ มุมกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงสรารัตน์ ซือรัมย์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงสุชาดา พลเทพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงสุธิรา บนใหม่
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงสุภาพร ผลเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สายโรจน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงสุภาสิริ อุดมพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงอรวรรณ ชัยพา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กชายอาทิตย์ แย้มศรีจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงอาภาภรณ์ ออมอด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงเกศกนก ดวงสี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงเพชรดา จิตต์โสภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงเพชรวรินดา โยธี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายเมธิชัย เชาว์โคกสูง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หนองยาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กชายกมนภู สวาทรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงกัลยาพร พิทักสงฆ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา เทียมมวย
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงจริญญา พิทักสงฆ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงจิดาภา ดาวจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สังขวิสุทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงชุตินันท์ กระแสโท

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กชายทักษิณ ประทาสี
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงนิราวัลย์ รัตนนท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงพรไพลิน บ่อไทย
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงพิรญาณ์ น้อยโนนรา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงพีรดา สมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ กลางนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กชายรุ้งตะวัน มุ่งลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กชายวัชรพล อัธยาศัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงวิริญาภรณ์ แก้วโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงศิรินทรา มะลัยสวรรค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงศิริรัตนา แก้วกล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงศิริวิภา ยอดไพร
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงสุนันทา เหียดไธสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงอรอนงค์ สนวนรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กชายเดชดำรงค์ วงศ์สม
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงเยาวภา ศรีพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงใอรดา แสนรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๐๕

นายกิติศักดิ

์

นนทภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๐๖

นายนครินทร์ พุกหอม
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๐๗

นางสาวนภาพร ปกกาสาร
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๐๘

นายยุทธพิชัย ตลับทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๐๙

นางสาวสุกัลยา ยอดรัก
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๑๐

นายสุรชัย บุญหว่าน
๑๖/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๑๑

นายเกียรติศักดิ

์

ศรีกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๑๒

นางสาวกรพิมล แกล้วกล้า
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๑๓

นายกฤตยา ตลับไธสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๑๔

นางสาวกัญญารัตน์ พิมพาชาติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๑๕

นางสาวกัลยรัตน์ เขาทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๑๖

นางสาวกัลยา บินกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ผมทำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๑๘

นางสาวชลธิชา บรรดิดตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๑๙

นางสาวชลธิชา ศรีนูเดช
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๒๐

นายฐิติกร วิเศษสัตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๒๑

นายทักษิณ พิศนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๒๒

นายทัศพงษ์ พิมพาชาติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๒๓

นางสาวทิวาพร เตชะปญโญกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๒๔

นายธีระเดช ชลอชน
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๒๕

นายนพดล วิลาวรรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๒๖

นางสาวนริศรา กัณหา
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๒๗

นางสาวนริศรา ปกกัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๒๘

นางสาวนริศรา โพธิสุ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๒๙

นางสาวนัยนา หอกระโทก
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๔ / ๓๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๓๐

นายบุญฤทธิ

์

ถาวร
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๓๑

นางสาวประภาวัลย์ สันรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๓๒

นางสาวปารวีย์ ศรีรักสูงเนิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๓๓

นางสาวปยะมาศ มังคะชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๓๔

นายพลวัฒน์ นนทะดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๓๕

นางสาวพีรภัทร ปกษี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๓๖

นางสาวภัญชรินทร์ ฤทธิไธสง

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๓๗

นางสาวมลสตรี เศษมาก
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๓๘

นางสาวระวีวรรณ ทรงจอหอ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๓๙

นางสาวรัตนาภรณ์ ภูพวก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๔๐

นางสาวรำไพ บุญเลิศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๔๑

นางสาววิจิตรตรา ชนะนาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๔๒

นายวิโรจน์ จันทร์ดอน
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๔๓

นางสาวศศิธร ทองพา
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๔๔

นายศุภโชค แกล้วกล้า
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๔๕

นางสาวสายหมอก เทียงเดช

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๔๖

นายสิทธิพร แปนนางรอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๔๗

นางสาวสุภนิดา พบสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๔๘

นางสาวสุภาพร ประมอญพืช
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๔๙

นางสาวสุภาวนา ไตรพงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๕๐

นางสาวสโรชา สำราญพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงอนงค์นาถ ปกสาร
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๕๒

นายอนุพล ลำพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๕๓

นางสาวอภิสรา สุขวิเศษ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๕๔

นางสาวอรญา ดวงนิล
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๕๕

นางสาวอาทิตยา ผินนอก
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๕๖

นางสาวอุมาพร ปจฉิมชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๕๗

นางสาวเอมอัชฌา ช่อปทุมศิริกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๕๘

นางสาวโสภี ไกรพงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๕๙

นายวันนา นาราช
๑๕/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กชายชัยภัทร สาเลิศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงณัฐวิกา จูมพลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กชายบุญโชค แถมจำเริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงปรีญานุช กำจรกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงรุ่งนภา น้อยมณี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงสาวิกา หงษ์หาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กชายอานนท์ โนนพล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๖๗

นางสาวปยฉัตร เสือไธสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์รัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงชนันท์ดา ราชาภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กชายณัฐดนัย อุสะถา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงดาวฝน นามเสนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กชายธนพล สาธุรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กชายพีรภัทร สุขรี

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ นิสโลก
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงมินตรา สุวรรณพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงรัตนาพร วงสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงวารุณี คำมาตา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ วิเศษดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กชายวุฒิชัย สาลีรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงศรินยา สิมาจารย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงอลิษา สังวาลรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงชนิกานต์ สนันไธสง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงนภัสกร นามศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กชายพีรพล เสือคำราม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กชายภราดร อนุศิริ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กชายมงคลชัย สารนอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงวิชุดา ภาวะนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กชายศราวุฒิ ชนะชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงศศินา ทองดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กชายสรายุธ สิวิเส็ง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ผ่องพูน
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงสุนิสา ทรงรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๙๓

นางสาวกัลยา เข็มขัด
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปญญา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงฐานิกา ภูมิชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงบุษบา โสมยา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงพิณรัตน์
อุดมศักดิสายธาร

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทวีโรจน์ชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงสโรชา บัวเข็ม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กชายอรรถพงศ์ สมศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงเยาวพา อินทรมะดัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๐๒

นายชาญชัย ชาญเลิศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๐๓

นางสาววรนุช พุทไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๐๔

นางสาวสุทธิดา วงค์สม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๐๕

นายอานนท์ คงทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๐๖

นางสาวอาทิตยา โชติเชือวงศ์

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงจรรยาพร แสงแดง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงชุติมาพร พลชุมแสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงนันทิดา ไตรภูมิ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงจิตติมา จันทร์หล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงชลณิชา วิโสรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กชายชาญชัย ทรัพย์ชุมพวง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กชายณัฐดนัย อิงไธสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงณัฐวดี โชคชาตรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงดาราพร อินทะดก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กชายธนกฤต วงศ์งาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กชายภาคิน การเพียร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงสิรินภา สุขสำราญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กชายอภิวิชญ์ แกล้วกล้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กชายเกรียงไกร แกล้วกล้า
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เทินทองหลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เข็มแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กชายธนบดี ทีมีสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงนัฐวรรณ โพธิธูป

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงปณิตา พวงอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงปวีณา ยาทองทิพย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงพรสรวง เทินสะเกษ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงรุจิรา พานทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กชายวรพล พลคำมาก
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงอรนิช ฟาลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงอินทุกร อินสม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กชายเกียรติภูมิ ปะนามะกา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กชายวสิษฐ์พล นิราศภัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงกรกนก ใจกล้า
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงนิตยา พรมมาลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มลโมลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงศิริประภา สมุติรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงฐิติมา มุ่งดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงปนัดดา ใจกล้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงวรนุช รังษีรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงศศิชา เลียงจำปา

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงอริยาพร ประจวบบุญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงกาญจนา แสงเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงวารินทร์ ผาสุขสม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงสุชาดา อ่างสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ทีรัก

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กชายกฤษดา บัวนาค
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชาธรรมมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นามนุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๕๐
เด็กหญิงดาวประกาย แก้วธานี

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงอรทัย พรมลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กชายอรุณ เชียรวรรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงกันญา กระโจมแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กชายจิตพล เขียวไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงวรรัตน์ ภูมิรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๕๖

นางสาวชนิสรา เทียนไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๕๗

นางสาวจุฑามาศ ด่านหา
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๕๘

นายสุติกร บัวนาค
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๕๙

นางสาวกิงแก้ว

่

เชียรวรรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๖๐

นางสาวชนิกานต์ ใจตรง
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๖๑

นางสาวชลนิชา เสลา
๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๖๒

นางสาวภัทรสุดา วันโท
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๖๓

นางสาวละมัย วรรณกิจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๖๔

นางสาวอาภาพร พรมลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๖๕

นายกิตติศักดิ

์

ซอยรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๖๖

นางสาวนารินทร์ ยงทองหลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๖๗

นางสาวนุชณีย์ ตลาดเงิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงพรรณนิภา วรรณกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ สีดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงกนกพร โสตะพราหมณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุดไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงญาณพันธุ์ บินไธสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงปยธิดา วรจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กชายพงษ์พิสิทธ์ เย็นนำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ธรรมธุระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงอรนิชา ทิพวงค์ษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงนันทัชพร จงชิดกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงกัลยกร แก้วตรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงณัฐวดี มุ่งดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กชายธีรธรรม ผูกธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กชายธีรภัทร์ มีกันหา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงปนัดดา คำสนวน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงปภาดา ครูลอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กชายพีรพล พันโนราช
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กชายศุภกรณ์ บุบผา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงสิราวรรณ พรมจันทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงสุภาวดี มะลิวัลย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญยิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กชายอัศนี มุ่งดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กชายจตุรวิชญ์ เชาว์ประโคน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ สนิทรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กชายอิทธิกร สุขพรรณดอน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงชิรินรัตน์ บุญสูงเนิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กชายอติรัณณ์ ดัชถุยาวัช
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กชายเชิดชัย แก้วกล้า
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงธัญพิมล แก้วสีนวล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงปนัดดา นิลแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงปริศนา ทองพราว
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีมี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงละอองดาว สะเทียนรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองเปะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หอมจำปา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ประมวลพืช
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กชายมงคล เพียเพ็ง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงมินตราวดี สะเทิงรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กชายวิทวัฒน์ มุ่งดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงวิลัดดา บุญเหลือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กชายศรายุทธ กลินเทียน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กชายศราวุฒิ กลินเทียน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กชายสิรดนัย ดอนสถิตย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กชายอเนก แสงสว่าง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วรรณศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงกุสุมา วรรณจิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา พลับทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กชายพงศกร แสนสระ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงพัชราภา บุญเขือง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงลดาวัลย์ วัดจำนงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กชายสมัย ทับที
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กชายอนุวัฒน์ เขาทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงอมลวรรณ ทองไชย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงพรรณราย ธรรมธุระ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงอรกานต์ หลงสีภูมิ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กชายธนพล เพ็งคำแหง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงวรรณษา โชยรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กชายสิทธิโชค พรหมโลก
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงสุภาลักษณ์ คำสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กชายชินวัตร จิมานัง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงนิชา เคียนรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กชายนิรชล ย่ามไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๓๑

นายปราโมทย์ แซงรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงสุนิสา พิศเพ็ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงอรสา จันทร์สนิท
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ออกรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงกัลยาณี เทียมสำโรง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงดริณ สมจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงอภัสรา จาตุพรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงภัคพร แสนเพ็ญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทร์งาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงสิริยากร พูนสิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงสุวิมล ภรรยาทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงกนกพรรณ ยาระยาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงกรนันท์ เพชรยิมพะเนา

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงกฤติกา กันหาสูงเนิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงจิดาภา ใจหาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ พูนสิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กชายญาณเดช ศรีบัว
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ลุกลาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กชายธนาวุฒิ ขุมทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงนัฐธิดา กลีบไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กชายภานุเดช เดชจบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงมาริษา สืบเพ็ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายวัชระ ตังจิว
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กชายวุฒิพงศ์ ลีประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กชายศุภมิตร ตรึงศักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กชายสิทธินนท์ นันทะมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กชายสิธพล จูทะรักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ชิงรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กชายเทพประสิทธิ

์

ลิมปวัฒน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กชายไกรทอง สืบเพ็ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ แสงมูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงธัญชนก บังสะกิจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กชายธีรภัทร สุขราชกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กชายนัทพล หอกระโทก
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายนันทวัฒน์ นาคา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๖๖

นายยุทธภูมิ แก้วมาพะเนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงวัทนา เชียวชาญ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสมบูรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงอารยา ยาระยาน
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิทักพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงปาณิศา จบศักดิสาย

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชำนาญจิต
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงกัลยา สะท้านถิน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กชายขุนเดช สุมะหิงพันธุ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กชายจิรายุส มามี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กชายณัฐพล ด่านกระโทก
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายดนุพล สุขเกษม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กชายธวัชชัย กระชินรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงธิติมา ยงกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กชายธิวาทัศน์ ลุกราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงปาริชาต กาจักร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงรัตติกานต์ พันธุ์กระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงรุ่งฤทัย บัวซา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงลดามาส บัวนาค
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กชายวีระพงษ์ สาสังข์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กชายสรธร หาญเสมอ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กหญิงสุฐิชา อักษรวุฒิ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงอนุธิดา ธงชัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กชายอภินันท์ น้อยปนตา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ สะอืนรัมย์

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงอมรทิพย์ คนยัง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กชายอัครพงษ์ วงนาค
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงกฤตธีรา จิตรลม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กชายชนธีร์ ปุดสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กชายชลธี พิกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงณัฐวดี ประสงกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กชายนวพล คำเอียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ พิมพ์อักษร
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงรุ่งนภา เสือไพรงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงวนิดา สีดามาตย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงวิรงรอง วงศ์ษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

หมุนลี
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา ด้วงบำรุง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ภูมิเย็น
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงไพริน นาโควงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กชายชยุต โชครัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ บำรุงพงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กชายอนุชา เดชมาตย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงอริสรา วิลัยลอย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กชายอัครเดช การะเกษ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กชายเสน่ห์ บุตรฒิยากรัด
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงตะวันฉาย เชือพรม

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงทิพย์วิมล ศรีประสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ ขันธนเดช
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กชายพงศกร ประสพพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงพรสุดา ลำพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงขนิษฐา สาโรจน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงขวัญฤดี ยศแก้วกอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงชมลวรรณ ชาญชาติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กชายภัทญะ ชะนะนาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงลลิตา เทียบคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงลัดดาวรรณ เนียมคชบาล
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงวรรณิดา กระชูรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงวิจิตรา โกเลือน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ แสงเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงศรีฟา กะชิรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กชายสมพงศ์ โกเลือน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงสุทธิดา ริวกระโทก

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กชายอนุชา อุดทาชาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงอรอนงค์ ไชยแสง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงชนิดากรณ์ ประเสริฐศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ตีบจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กชายธีรพงศ์ หนูธรรมพะเนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กชายธีรพล หนูธรรมพะเนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

จันทร์ละมุลมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กชายวุฒินันท์ ยศแก้วกอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายอรรถพล โกเลือน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กชายเจษฎา เนียมคชบาล
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงกนกพร อาจสูงเนิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ พุ่มเกษม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงกัลญา ศรีประสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงกาญจนา สำเภานนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงจิรสุดา แซ่พู
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงธิดาภา เติมพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๓ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงปพิชญา วิจิตรศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงภัทรกัณย์ ไกรพงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงมธุรดา พลชุมแสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงวันใส โปรดสูงเนิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงอักษร ผิวทองหลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ สาระบัว
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงจรรยา ยืนยงชาติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กชายจักรพงค์ เห็มนวน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงจารวี จงเทพ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงจิราพร เติมพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงชนม์นิภา ทับคล้าย
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงณัฐนรี เนืองนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงนิยตา บุญเลิศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงปนัดดา โคตรประโค
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงปวรวรรณ ขวดแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงปฐสมาพร เติมพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงพรนภา อาญาเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กชายรัฐฤทธิ

์

คงสนิท
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กชายวรายุทธ คณาภักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ อุณหจิรังรักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงศิริกาญจนา วุฒิยาสาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อันทะสี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงสโรชา ใจมัน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กชายอดิเรก เนืองนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ สวยกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงเบญจมาศ สิงหะนาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กชายเสรี ศรีประสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงโสภิตา กรอกกระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สารัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงจีรนันท์ เติมพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กชายชาคริช สารคล่อง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ นิมพันธ์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงปภัสรา อมรกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงพรรวิษา เพ็งพินิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วิจิตรศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๔ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงวิไลพร จอนดอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงสกุลรัฐ ทรายทะเล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กชายสุทัศน์ กฏมัจฉา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงสุพัตรา รักษาน้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงสุวดี เกยรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงเกศสุดา กิงวงศา

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงโสรยา ซาไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ สังข์สุวรรณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงรัตนา บุตรยากรัด
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กชายวีรภัทร จำนงค์สังข์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กชายสุทธิชัย ฝุนตะคุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กชายอดุลวิทย์ นาคินชาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงอุไรลักษ์ ศรีภูวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงกชกร ขะเรรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงกัลยาณี พูนเจดีย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กชายจักรินทร์ รัตนนท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงจุฑาวรรณ ตองติดรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงจุฬารักษ์ วิเศษสัตย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กชายชาวดล นาตะสุต
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เสนาศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงธัญยพร เข็มขาว
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กชายนันทนาคร ภูจอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กชายบริบูรณ์ พิมพ์เชือ

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กชายบูรพา เกตุชาติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กชายปรารเมศร์ พรมวิจิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงพิขขาพร อดีตรัมย์
๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กชายพิชิตชัย ศรีผ่องงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา มุลิจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กชายศุภวัฒน์ แปนนางรอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงสิริภาวดี มันสลาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงสุนิตา ดาวสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กชายสุรชัย ขะเรรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงอดิภา อักษรเสือ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงอรณิชา เพ็งพืช
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เทียนวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงกัลยกร เทียนวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงกาญจนา ชำนาญเท
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กชายกิตติชัย ไตรพงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงกิงกานต์

่

วงค์ฝน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงคำฝน แสนจรัส
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กชายณัฐพล ลีประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กชายทวีสิน วิหกเหิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กชายธนภัทร โถชายคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงธนัญญา ขาติดำดี
๑๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงธนัญญา ไกรแจ่ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงสุวรรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงนวพัฒน์ มอญศิลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญช่วย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงปนัดดา เข็มขาว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ กิมเชือ

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กชายปวริศร์ สุขวิเศษ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงพนิดา กอยนาพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงภัทราพร ชัยสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงมทินา สมญา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงมัลลิกา โนนน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กชายยุทธนา เซิบรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงรัญชนา ชาวนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงรัตมณี อ้อมชมภู
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงวนิดา ยัควงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กชายวรวิทย์ วงจักร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กชายวิรุด ภูลายขาว
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กชายศักดิเดชา

์

จะพีรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงสงกรานต์ โสนาคา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายสมประสิทธิ

์

เสือซ่อนพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กชายสราวุฒิ สุดสายเนตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายสัตยา สิงห์นำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กชายสิทธิชัย ผมทำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงสุจิตตรา พรมนาถ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงสุฎาพร ศักดิสุทิพย์

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กชายสุวรรณ ซาไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงอวยพร ดวงมาลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงอันทิกา ลาจำนงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กชายอาณัติ อังคนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กชายอำนวย ดวงมาลา
๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงเกวลิน เนตรวิลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กชายเจษฎา อาจสม
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงกฤติมา รินอำภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขวิเศษ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงกัณฐิกา เกตุชาติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กชายจิรายุทธ ลุสมบัติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ เพียงสุวรรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา โสดาปชชา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กชายธนพล เนตรวิลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กชายธนากร สายบา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงนันทิดา เพชรเลิศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กชายนำพล โสระวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กชายพิทักษ์ สุขแสวง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงภัทรวิจิตตา วงค์นาชาติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงวริศรา เพ็งพืช
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ ไกรแจ่ม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองอำพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กชายอภิวิชญ์ อุทธาพงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กชายอรรถพันธ์ พรมวิจิตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กชายอานุภาพ แปนนางรอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงอินทิรา มาศจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กชายเทพนรินทร์ ปะตังทะเต

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงเบญญาภา กองเกิด
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงเปรมรัศมี อาจโสม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงแพรพลอย ลีลาศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงกชกร ซุยรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงกนกกร วิเศษนคร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงดารากรณ์ วิเศษสัตย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงธนวรรณ แปนนางรอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายธนากร น้อยวิมล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กชายนพรัตน์ สวัสดีลาภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงนำผึง

้

เทียนวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กชายปฎิภาณ สมปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงปณิตา ลาจำนงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุขวิบูรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงปณฑิตา บ่อไทย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงปาริชาต เกตุชาติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงภณิดา ภุ่มพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงยุวดี จำนงมี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงลัดดาพร โตหนึง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงวิทิตา กกไธสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กชายศิขรินทร์ สวัสดีลาภา
๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงสิริยุพา มีดวงจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงสุณิสา แซ่กระโทก
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงสุทัตตา ลาจำนงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงอลิสรา เกตุชาติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๐๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญอำนวย

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงการันตรี วิเศษนคร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงดาหวัน สนทนา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงทัศวรรณ กกรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงพิมลดา ชำนาญเท
๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงรัตนวลี สะอิงรัมย์

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เข็มขาว
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชำนาญเท
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กชายวีระพันธ์ วิเศษสัตย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงอรวรรณ วิเศษนคร
๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงอารียา นาราษฎร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชุมรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงจิราวรรณ สายรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กชายธนกฤต ศักดิสุทิพย์

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กชายธนาวุฒิ แอ้นไธสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กชายธัญเทพ สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กชายปวริศร หนิวปน

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สายรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายภูวฤทธิ

์

พยัคฆะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงรดามณี เพ็ญศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สอนปราบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ งามดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงอินทุกร พรมแสน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงณัฐวดี วันคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กชายธีรภัทร วงษาพัฒน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กชายปภาวิน วิหาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงพรรณภษา วงเวียน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงมีนา วงเวียน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงศศิธร ไกรษร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงอุมาวดี นาควิเศษ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงกัลยา เกลียงรัมย์

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงบัณฑิตา คำเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงพลอยชมพู ผมทำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กชายอนุชา ฮาสูงเนิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงอันธิกา แสนเมือง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กชายฐิติคุณ ผมทำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปรือปรัง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กชายณัฐพล ทองไพโรจน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กชายธนกฤต กิงวงษา

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงจินตนา ฮาสูงเนิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงทรงอัปสร สอนดีด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงปรีณาภา สายศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงปุณยาพร สายศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เพ็ชรทราย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงศิรประภา เจือจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงสายธาร มลไธสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงอมินตา เสือซ่อนพงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กชายอานนท์ ภู่สกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงกมลวรรณ เชียนจันทึก
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงกัลยากร แปนนางรอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงมาริษา ชุ่มวิเชียร
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงมุทิตา งามเนตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงศศิชา พันโยศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กชายสหรัฐ เสมอภาพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กชายกานต์รพี เจือจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงขวัญชนก ร่มเย็น
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงชลธิดา ร่วมพล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กชายธนภัทร วงเวียน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ ชนะหาญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กชายมงคล มันอ่วม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงวิมลสิริ ลงลายชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยัควงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงอาจารียา บรรพลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กชายกฤษฎา พะกุระ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หมวดประโคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กชายทรงพล บุญทะลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงพุทธรักษา สุขหนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงวโรชา เจือจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงสุชัญญา ร่วมพล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กชายสุรพัศ นิลนันท์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงอนุธิดา โสภากุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงกรรณนิชา สิทธิเทศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอการัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กชายจักรกฤษ พิมพล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงจิรวัฒน์ ดวงสูงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงชญานิน แดนคำสาร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงชลลดา เข็มลาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงชัญญานุช ลำสัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กชายชาญชัย จำปาทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปะนามะสา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงนฤมล มะรังศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กชายนิรุธ มุดแปง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กชายปวริศร์ เพชรสูงเนิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงวรัญญา รินอำพา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กชายวีรวุฒิ ศิริสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กชายวีระพัฒน์ แก้วเจ็ก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงศิริพิชญ์ สุขวิเศษ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงสุจิตตรา เจริญจิตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กชายสุธานิธิ ปรารภ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงสุนิสา รอดเสียงลำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๐ / ๓๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงสุภาพร จำปาทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กชายอิทธิพงษ์ พรมทองพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงเขมจิรา บุญเรืองเสส
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงชลธิชา เงาะสูงเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กชายธนากูล มณีเติม
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงธัญจิรา อาจทวีคูณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงพัตรพิมล หวังล้อมกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงภัคจิรา อาจทวีคูณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงมุกมณี จันทร์สูงเนิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กชายยศกร ทนสูงเนิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงรัญชิดา แสนสันเทียะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงพนิตตา วิงไธสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ รินอำพา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงศุภกาน อาจทวีคูณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงเพียงฟา แก้วบุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทะเมนชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๐๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เกตุชาติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กชายพรหมพิริยะ บอดจันทึก
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงรสิตา ขอมรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงพาขวัญ ตรวจนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงสุกัลยา ฝนจัตุรัส
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมจารย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กชายกัณฐัศ ถนอมสิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กชายจุลจักร ชะอุ่มประโคน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงทอหทัย พลแจ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงสิริกร สุมะหิงพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงสิริวิมล ไกรสมบูรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ชวนรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เครือพิมาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กชายก้องภพ ตาทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กชายจิราพัชร วิจิตรศักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงชลิดา ตาทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กชายบรรดิษฐ์ บัวชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงปทมพร บ่มกลาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงพรพิทักษ์ เอการัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงอรัญญา บัวชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงอริศรา เรียงไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงอัญชลี พิลาศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กชายโชติภัทร โสภากุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงดวงตา นิลพยัคฆ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กชายตรีวิทย์ วงเวียน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ บางสร้อย
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กชายโกวิท พันธ์ฉนวน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กชายธนากรณ์ อะวะรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กชายปฏิภาณ ชุมรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กชายวีระพล ควรชอบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ขอชดกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงกัลยาณี อุ่นเพ็ญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กชายจักรรินทร์ งามตรง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กชายชลชาติ พงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กชายชวัลวิชญ์ พงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงณิชาภัทร รัวประโคน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กชายธัชชัย แช่มชืน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กชายนพรัตน์ มหาชะโร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กชายบริภัทร หาลากรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

มณีอินทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กชายพีรเดช แซงรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงวิชุดา จันธรรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กชายวีรพล ปะระทัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงศุภัชญา วงศ์นาค
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กชายสุชัยพร สีสอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กชายสุพินันท์ แก้วกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงสุภาวดี หาลากรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงดวงเพชร จันโสดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กชายธนรัฐ ไวยุกรรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไพรพฤกษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กชายพงศกร โคตรพจน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงพิชญา ปญญาคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กชายรณชัย ขวัญครอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงรันทินา วงศ์แก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีกรด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กชายสหภาพ เจริญสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงสุภาพร มูลยาพอ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ แซมรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กชายอานนท์ ธูปสารี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กชายไกรวุฒิ แก้วเจริญใส
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงจีระพร เมืองพลงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กชายชัยสิทธิ

์

จันทร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงพิชญาภา ปณะถา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กชายศิรชัช ใจดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงโบราณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ความรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงวิภา วงศ์สาลี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา จันทะนาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กชายปรเมศ แปนนางรอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงปวีณา พรมทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงสาวิตรี เครือแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงอรนภา บุญทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงอารยา แสงดาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กชายธนพล ดวงสี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงภัคธิมา ซึมรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงภาวินี พลอยรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงอำพร บ่มกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ซึมรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กชายสรายุทธ เซิมรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงธารารัตน์ ยัดไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กชายจักรชัย เขาวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงลลนา ปลาดรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงวัลลภา ภูมิพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงศรีตราพัฒน์ นวลสิว

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงอรวรรณ อาจทวีกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงเสาวิณีย์ มะโนรา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงขวัญตา นาคินชาติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงปรมาภรณ์ เซียงฉิน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงพรหมพร เสือซ่อนพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ นาศา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กชายวุฒิกรณ์ ฝายพรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กชายศุภกร งามนวล
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา อรัญภูมิ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กชายอดิศร ทิวงษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กชายอนันท์ โม้สูงเนิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ นาคินชาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายกฤษฎา สุดสายเนตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กชายคมสันต์ บรรลือหาญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงจรัสศรี บุญมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กชายชัชวาลย์ ลอยหา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กชายณัฐกานต์ กองอุดม
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงวิรันดา สิมมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กชายสิทธิภูมิ สุมรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงสุพรรณี ศรีจุ้ย
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงอลิศรา สิมมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงธนัชญา นาคินชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กชายภูผา นิติการ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กชายภูมิศักดิ

์

เตียงจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงรมัณยา ชินโคตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กชายสพลดนัย พิทักษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงอาทิตยา ชำนาญจิต
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กชายเจตริน อินทรเพชร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กชายอนุพงษ์ เซ็นกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงกรรณิกา สงครามรอด
๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงกัลยา อับสีรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ อาจจันทึก
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กชายอมรเทพ คำชามา
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กชายเจษฎา ศรีสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กชายบวรวิชญ์ เตชะวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กชายศรุตะ จานิกร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงเคทชิกานต์ พิศวงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงกันตยา ปองทองหลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงคติยา จันทร์มนตรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงอชิรญา รักจันทึก
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กชายคณาวุฒิ จันทรคามิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กชายชินพัฒน์ มีศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กชายธนพัฒน์ สุพะคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงธิดารา แสงรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กชายนนทนันท์ จันทรเพ็ญสุริยา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กชายนาวิล อ่อนเฉวียง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กชายปราโมทย์ แสนรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงลลนา ทาพิมพ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงวรญา บุญประคม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงกชพรรณ ตุ้ยตะคุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กชายกอบชัย ภูมิสาคู
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เคียงพิมาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กชายคณาพงษ์ จันชม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ รอดภัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงชลดา พลยุทธ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงฐิดาภา ทองพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงนภสร ภูมิสาคู
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงนิษิตา หงษา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงนำฝน เตียงงา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงปริษา บัวเกตุ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงวราทิพย์ พลเทพธนพัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงวิชญาพร อาชะนะชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กชายสมประสงค์ สรสิทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงสิริกานต์ พวงนาค
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กชายสุภัทรพงษ์ ทูลฉลอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงเขมจิรา ศรีพลมาศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงนฤมล อินศรีเมือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงนัฐลินี สมบัติกำไร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงปยะดา ขันหมัน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กชายวันเฉลิม โพธิขาว

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงศิรประภา บุญคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำผาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กชายอัครพงศ์ เมฆคง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๖๓

นายวีชัย ช้างสาร
๓๐/๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงสุวนันท์ คำสี ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงสุชาดา พรมพิลา
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กชายอภิสิทธ์ สมภักดี ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กชายไกรวิชญ์ หงษ์ดำ
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงสุพัตตรา ปดทุมวัง
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงอารยา พาชืนใจ

่

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กชายนิรวิทย์ ยิมรัมย์

้

๑๐/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงนุชนาท เพ็งประโคน
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ตาติจันทร์
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำพา
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กชายอภิสิทธ์ สมภักดี ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงนิตยา บุญหยวก
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงญาณิศา ภูมิพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงแอนนี

่

โสมะมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา เติมประโคน ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พางาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงนฤมล เสือประโคน ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ สิมมา
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงพรพิมล ภูมิพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กชายตะวันฉาย ตู้พิมาย
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงชลธิชา จูงาม
๑๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กชายชาญวิทย์ จันทร์สุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงชลาไพร สุพร ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กชายสราวุธ สงคราม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กชายธีรพงศ์ ปตตายะโส
๒๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงวรัญา สุนประโคน
๒๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงบัวตอง ตองติดรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงชลธิชา เสาเปรีย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงสุพัดตรา สุนทรพระ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงรสิตา สุขบรรเทิง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กชายณรงค์ชัย เสาร์แก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กชายจักรภพ ดีมานพ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กชายพงศภัค ทอนมาตย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กชายนภดล มากประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงอารียา มันจันทร์

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงพัตรชริน ทานะวิโรจน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงลักษมี ดูงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงอณิสา ดูงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กชายจิรภัทร กุมรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงวรรณวิสา มาประโคน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงสุธิตา หาญประโคน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงศิริกิตติ

์

ทินนารัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา โสดา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา เปาะซิเปาะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงพรนภา สงคราม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงปยธิดา แฮะประโคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงสุภาพร เกณร์สาคู
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ เฮงสังวอน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กชายชัชวาลย์ ชัยรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายศิรินนท์ นาคีย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กชายชิณพัฒน์ ดวงจิตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กชายวิวัฒน์ คะเนรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กชายธนชัย เกิดดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แข็งแรง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงวาสนา สุขบรรเทิง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงจิราภา จะคำรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงสุชาดา จะคำรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชอุ่มผล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กชายกิติทัศน์ พิมพ์รักษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กชายวิริยะ วิลุนพัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กชายณฐกร ราษีทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงวิลาสินี ยะปะตัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงพรทิพา สูตะโท
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงวันวิสา พาลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กชายธีรภัทร ษรสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กชายสุดเขต แสงอรุณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กชายชัยวัฒน์ เหิมหัก
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ ศิริเอียมตระกูล

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงรมิตา พิมพ์วรรณา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงปจจาวีร์ โสชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงเมธินี เลือยคลัง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 วัดใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๗ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กชายเขมรินทร์ ทรวงประโคน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงรินรดา ท่าทาน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงเบญจมาศ วัดสอน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงบุศริน ยางงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงชลดา สุขทวี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงสิราวรรณ เปรมเหียว

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กชายบูรพา โสพิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงอุไรพร ศรีคราม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แก้วสมทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงเขมรุจิ ดวงจิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงอารียา สายยศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงเพรชรัตดา สีทะโน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงณัฐธิชา วัดสอน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กชายฤทธิเดช แก้ววิรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงเกษฏาพร สุทธิโส
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงฉัตรวี มีแสวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงสุนารี บานชืน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงณัฐวิภา แว่นประโคน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงสุพพัตรา บุญเลิศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีนวล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงโสรยา นาเมืองรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

หลงพิมาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กชายสุริยา ชัยโย
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงสกาวเดือน มณีศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ์ สัดรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงศิริมาศ สรวญรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๖๑

นายมนัสพร วังสระ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๖๒

นายดิถี ธรรมิภักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๖๓

นายยรรยง โคแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๖๔

นายนราธิป ยิงรัมย์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๖๕

นายประโยชน์ ยุยรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๖๖

นายอนุชา ยุดรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๖๗

นายวิชิตชัย สาแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กชายธีรวัฒน์ หนาแน่น
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๖๙

นางสาวสุดารัตน์ สุขเปง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๘ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๔๔๗๐

นางสาวกมลฉัตร เตือนสติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๗๑

นางสาวกมลเนตร เตือนสติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๗๒

นางสาวโศจิรัตน์ ปญญาวงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๗๓

นางสาวนุชศรา บูรณะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๗๔

นางสาวสุดา ฉิมงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๗๕

นางสาวสุนิสา กำปนทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๗๖

นางสาวกาญจนา นาเมืองรักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๗๗

นางสาวสุนิสา พาหา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๗๘

นางสาวชลธิชา พิมพ์คณิต
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๗๙

นางสาวกนกวรรณ พรมสุรินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๘๐

นางสาวเบญญาภา จันประโคน
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๘๑

นางสาวกฤติกา พวัชทะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๘๒

นางสาวลาภินี พิประโคน
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๘๓

นางสาวสิริวิมล แพะประโคน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๘๔

นางสาวนฤนันท์ โฉมหน้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๘๕

นางสาวธีราพร พุทเทศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงกาญจนาพร ศรีหาโคตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงฉัตรติยา แซ่กัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงชุติมา อินทร์งาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงมลฤดี นราศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงมานิกา ปะหุปะไพ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงวิวทัศ หาญเชียร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงศศิประภา โคตรทิพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงสุดาภรณ์ แก้วสีดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กชายอรรถพล สายวัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงมนธกานต์ บุตรงาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กชายยศวิชญ์ สงคราม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๙๗
เด็กหญิงลลณาลักษณ์

ศรีโพธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ นามวงษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กชายสุดแดน แดงนาเพียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กชายสุธน โคตรทิพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงเกษราพร โคตรทิพย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงเสาวภา ดวงสวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๐๓

นายณัฐวัตร ปานเพชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๐๔

นายณัฐวุฒิ พรมโสภา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๐๕

นายประทีป ทองสลัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๐๖

นายพรมงคล รักพรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๐๗

นายภควัต จันทร์แก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๐๘

นายรัฐนันท์ แซ่จิว

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๐๙

นางสาวกนกพร สายวัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๑๐

นางสาวกนกพร สุขเอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๑๑

นางสาวกัลยา คลังประโคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๑๒

นางสาวชนาพร ธรรมนาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๑๓

นางสาวชลธิชา จุลอุน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๑๔

นางสาวณัชชา สระทองหลาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๑๕

นางสาวณัฐรีพร ม่วงทวี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๑๖

นางสาวนัทธมน เส็งประโคน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๑๗

นางสาวนุชจรี เข็มมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๑๘

นางสาวเบญจมาศ แพงเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๑๙

นางสาวปริษา แก้วคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๒๐

นางสาวพัตร์ชรินทร์ พิลาวุธ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๒๑

นางสาวพิมพ์มาดา พาชืนใจ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๒๒

นางสาววชิรพร สักการะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๒๓

นางสาววัลย์ลดา โปรดประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๒๔

นางสาววิชิดา บุ้งทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๒๕

นางสาววิชุดา บุญแจ้ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๒๖

นางสาววิวรรธณี บุตรดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๒๗

นางสาวศศิกานต์ ทำนองดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๒๘

นางสาวสุทธิดา วงณรงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๒๙

นางสาวสุรินทร์ทรา จำประโคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๓๐

นางสาวอนุธิดา เสาสุดใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๓๑

นางสาวอภิญญา ตองติดรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๓๒

นางสาวอภิณญา มะลิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๓๓

นายวัชพล พรมทา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๓๔

นางสาวฐาปนิ พลเทพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๓๕

นางสาวปุณยาพร สลาประโคน
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๓๖

นายภูวดล ต้นโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๓๗

นายโชคธนา สิมอุดร
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๓๘

นายทรรศเมธาทัศน์ ทองแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๓๙

นายธนากรณ์ ศรชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๐ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๔๐

นายธีรภัทร หล่าธรรม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๔๑

นางสาวกนิษฐา ศรีพะลัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๔๒

นางสาวจิดาภา ชิดแป

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๔๓

นางสาวบุษกร คารทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๔๔

นางสาวปภัสสร พวงศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๔๕

นางสาวสราวดี บุญทาน
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๔๖

นางสาวอนุสรา คนซือ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๔๗

นายณัฐกานต์ เจือจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๔๘

นายทัตพงศ์ ชีกลาง

้

๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๔๙

นายพีระพัฒน์ ยางคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๕๐

นายสมพงษ์ เปนะนาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๕๑

นายอนุสรณ์ เส็งประโคน
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๕๒

นายอานนท์ กะการดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๕๓

นางสาวกฤติกา พรมกา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๕๔

นางสาวฐิตาพร ไยยอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๕๕

นางสาวทิพปภา บำรุงแคว้น
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๕๖

นางสาวนิภาพร บ่อทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๕๗

นางสาวเบญจรัตน์ พันทนาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๕๘

นางสาวปริยากร สุขจิต
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๕๙

นางสาววิยะดา กิจแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๖๐

นางสาวศิรินันต์ กองสิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๖๑

นางสาวสุภาดา ปาโสม
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๖๒

นางสาวสุภารสา สมบัติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๖๓

นางสาวโสรยา วงนก
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๖๔

นางสาวนพวรรณ บึงบัว
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๖๕

นางสาวธัญญารัตน์ บุญชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๖๖

นายสุรศักดิ

์

สมิดรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๖๗

นายคทาวุธ จุดโต
๑๒/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๖๘

นายนนทิวรรธน์ ไชโย
๐๗/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๖๙

นายเทอดศักดิ

์

ชาญประโคน
๐๓/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงปริญญา เพียรชอบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงวาธิณี แซ่เล่า
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงวรรณา คุณวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงปาณิศา แสวงสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงลักษณาวดี แสงรงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๑ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กชายสมศักดิ

์

วิวาสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงปรัณญา สุขจิตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสุราษฎร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๗๘

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วคำภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงนรมน สายทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงอรวรรณ ครอบแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงจันทิมา สุดสังข์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา วิเศษชาติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงภาวิณี หอมเศียร
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงธนัญชนก นาดอนดู่
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงภัทราวดี โสประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๘๖

นางสาวจุฑารัตน์ พาสดา
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๘๗

นางสาววายุริน คำพาที
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๘๘

นางสาวสุวนันท์ สมตัว
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กชายคุณากร ทวีฉลาด
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงปนัดดา ไวเรียบ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงรุจรวี ไพริง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงยุภาดา อ่อนฉวี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กชายสุรเดช บุญพรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กชายภาธร ภูมิสูง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงจันทิวา แซ่ลี

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงพรรณิชา สาธา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กชายวราวิทญ์ ศรีคำภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กชายสุวรรณฤทธิ

์

จันทเส
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กชายธาณินทร์ ผลบุตร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กชายธีรภัทร หอมระหัด
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กชายทรงศักดิ

์

ผดุงแดน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กชายชาญวิช ภูมิสูง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กชายวีรภัทร อโนใจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงกมล ชะนะประโคน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงรุ่งนภา กระแสโสม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงลัลดา แจ้งประโคน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงภรณ์ธิดา จันทร์ผักมะดัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงอรไพลิน สุขเอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงภาวินี สุขเอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๒ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงศิริจันทร์ สุขสำราญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กชายปุณยวัจน์ ยิงมีมา

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กชายธยกฤต รักษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงอริษศรา สืบเทพ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงณัฐนิชา เสียงบุญ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เสียงบุญ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงปนัดดา แสนสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงเกษมศรี แสงมาลัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงศิริพร หลวงเท้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงอพัชชา ฝอยเงิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงเจฎสุดา พรมประโคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงเปมิกา มุงคุณมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงปลายรุ้ง ยงค์ทวี
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ไพเราะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กชายศรุต ศรีขำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายธนกฤต รุ่งประโคน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กชายวีรวัฒน์ ประภาวิชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงงามรวี ฤกษ์สมุทร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงธัญสิริ โกรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา นาคนาคา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงสายธาร เกิดประโคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงธนาพร เจริญลาภ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงฐานัดดา เพชรประโคน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สังวัฒยาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงกัลญา นาคประโคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงวาสนา สมบูรณ์การณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงอารียา ชาญนอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กชายพนาดร สระประโคน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงกาลลนา เมรุต
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กชายธนบดี วงศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงวิชา สายพิมพ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงนิวาริน ธะนูสา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงอรพิม เกิดประโคน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงทวิวรรณ แสงประโคน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กชายนัฐพล อาจประโคน
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ประทุม
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงพัชราภา จริบรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงรินรดา แสงโสภี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงเกษธ์ศิริ หลอดแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กชายวิทยา มีนา
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ จงประโคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กชายวีรวัฒน์ เกิดประโคน
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กชายชญานนท์ คำจันลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กชายถนัดกิจ ผิวสด
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กชายชาคร หวลขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

รุ่งประโคน
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงนิตยา พิมพ์จันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงพวงทรัพย์ แสงประโคน
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงณภากาญ แสงประโคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงพันธ์นิษา เมรุต
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กหญิงสุนิษา บุญประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงณัฐเนตร ด่วนถา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม หนองปรือ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ยามดี
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กชายผราพิม หนองพล
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงนวรัตน์ นามพันธ์
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงชุติมา สมานกล้า
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ โลประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กชายนครินทร์ นะประโคน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กชายวีรภัทร เวียงคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งเพชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงดวงดาว ชาญประโคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กลมประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงวงตะวัน สืงห์ยอย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงศิริวิมล ยวทวี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เติมประโคน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงวรรณา แคไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงธนิตา นาคประโคน
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงนภาพร แก่ค้าวพลู
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วกล้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กชายเรวัฒน์ นิพลธ์รัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๘๐

นายอานนท์ สีสัน
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๘๑

นายอาณัฐ สีสัน
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๘๒

นายฐานันดร ศรีสุวรรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงสุภาพร ตืนเต้นดี

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงจันทกานต์ เหล่าศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงสะโรชา พะนิรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงพิยดา นิพลรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กชายทวีโชค นกนาค
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กชายศุภากร ศิระทรงสกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงกรกนก เจริญรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงนลินนิภา มะกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงสุชาดา แจ่มใส
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุยินดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงวรรณิดา พินงรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กชายสิทธิโชค แก้วกล้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กชายสุกฤตยา สุขพราม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กชายณัฐพนธ์ แขนรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กชายสราวุฒิ สายศร
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กชายศุภกิจ เรืองศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กชายฐิติวัสส์ เหลียมดี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กชายทินกร เงางาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงกานต์สินี วันไทย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พุทธรักษา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กชายสุรวุฒิ นพเก้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กชายฐิติพงษ์ นุแรมรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กชายพรพิทักษ์ การสุวรรณ์ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงนิลาวัลย์ คงชนะ
๑๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กชายชนาวีร์ สุโขรัมย์ ๑/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉลาด ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงวิดาวรรณ ริวแดง
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๑๐

นางสาวเข็มมณี สาธร
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๑๑

นายอนิรุจน์ ก๊กรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงสุธิดา จันกรุด
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๑๓

นางสาวศิริเพ็ญ แก้วยก
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๑๔

นางสาวพิมพกานต์ แก้ววิจิตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๑๕

นางสาวจีรนันท์ วิลาพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๑๖

นางสาวอธิติญา เกตุประยูร
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๑๗

นางสาวชุติมา มิถุนาวงศ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงสุภาพร จันทร์งาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ นะรีรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๒๐

นางสาวพิมพ์ใจ สัมโย
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๒๑

นางสาวสิรินทรา สายเพชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กชายอนุรักษ์ สืบสวน
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กชายไชยา กิรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงกฤษณา เจริญสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๒๕

นางสาวจุฑาทิพย์ เสร็จเสา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงวัสสิกา ชืนเฉลา

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กชายอิทธิกร คำปลิว
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กชายสุนันท์ แก้วหอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงอริสา วิทิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงชุติมา บุกบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์เพชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กชายวีรภาพ ก่อแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กชายสนธยา พรมภัส

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

สมานเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

สาวยอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กชายคมกริช คงเงิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กชายเดชานน ดัดตนรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กหญิงศิริพร สายซอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กชายอุทัย จุดงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงทานทิพย์ นะราชรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ นาคงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กหญิงณัฐพร วงจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ สุดาใจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงปทิตตา กึนรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กชายจักกฤษณ์ พิงเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงธนพร นะราชรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงแว่นทิพย์ นามวิชา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กชายชินวัตร ประทุมเมฆ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กชายณัฐพล เกสร
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กชายอัมรินทร์ กระแสอินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กชายสหชัย นิสังข์รัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กชายพัชรพล นิเรืองรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กชายวรชาติ ทะรารัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กชายนัฐปกรณ์ อุไรพันธุ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงศิริพร สังเสรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงญาณิศา คุ้มสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงชลทิชา การกระสัง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กชายเดช นามโชติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กชายทินกร จีนรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กชายอุเทน สุขเลิศสิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ขันทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงมินทรา กะโห้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กชายกฤษฎา นุนารัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กชายธนากร กาดรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กชายศักดา จีนรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงฐาปนัส เครือรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษาผล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงศดานันท์ หาสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงปารวี ดำเนินงาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กชายภานุ สุขไกร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงอารยา โททอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงพรรณราย สุนทรณิช
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงธัญญลักณ์ คงมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงวิลาวัญร์ ศรีวงรัก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงศุภวดี นุชาญรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กชายนรินทร์ มีชือ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กชายพงศกร พานพิศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงภานมาศ ตรวจมรรคา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๗๙

นายบุญญฤทธิ

์

มรรคผล
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงดวงขวัญ หมันยืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงสุธิพร ชินรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๘๒

นางสาวมยุรี เกือกรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๘๓

นางภมลพร อิติบุตรตา ๒/๐๓/๒๕๐๗ โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงธมนวรรณ นิรัมย์
๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงกัลยาณี พุ่มอุสาห์
๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงธัญยภัทร สุมาตรา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงญาณิศา ก่อแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กชายวรุตม์ สำรวมจิต
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงศศิธร พวงยีโถ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ นาเวทรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงศุภนิดา นิมินรัมย์
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงปณิดา ปญญาเอก
๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงปนแก้ว เตนารงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กหญิงกฤติยา คงชนะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงกชกร บุญกลางกอน
๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ติดใจดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงปฐมพร โสรักนิต

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงจิราพัฒน์ ติดใจดี
๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ นุชาญรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงมลิวัลย์ ก่อแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงสุภาพร นพรัมย์
๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงพรกนก หีบแก้ว
๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงสุน์ตรา บุตรแวว
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงสุนันทา ฝอยจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กชายภูริภัทติ

์

สำรวมจิต
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงจิราพร พินองรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงจันทิมา เสโส
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กชายมงคล ปญญาเอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กชายรุ่งอรุณ อุดมครบ
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๑๐

นางสาวดวงฤดี นุสุวรรณรัมยื
๑๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๑๑

นางสาววิภาวรรณ ประสิทธิ

์

๑๖/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงสุดธิดา หอมนวล
๓๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๑๓
เด็กหญิงพรรณภักษา ชนพิมาย

๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๑๔

นางสาวอรณีย์ นิโรรัมย์
๑๔/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กชายวิชาญ หวังอยู่
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กชายธณรัฐ ถือสัตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงกนกพร ใจหมายดี
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงเฟองฟา ม่วงชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมยศ
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงกัญญษณัฐ เหล่าแก้ว
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงสุพรรณี หวังอยู่
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงออมทรัพย์ ปรัดับทอง
๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๒๓

นายคมเพชร ช่วยพิมาย
๑๙/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กชายวรทัต โกยรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ พิลาดรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กชายธนธรณ์ พนิรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กชายเบญจพล เพียงสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กชายธีรเดช ยืนยง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กชายเดชา นะรานรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายภานุวัฒน์ พะนิรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กชายชัยวัฒน์ นะเรืองรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กชายชัยมงคล เดชพรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กชายพรพล พะไลรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กชายอภิวันท์ แก้ววิสัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กชายบัญชา อาญาเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงสุณิสา สารกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงชลธิชา กำลังรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงอภิญญา ทะนวนรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงสุวรรณี แท่นแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงกชพร แย้มรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงญาดา กำลังรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงพัณณิตา พะไลยรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงนภัสสร พะนิรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กชายอนุชา กำลังรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กชายนฤนาท รสหอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กชายธัชพล พะไลย์รัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กชายนพดล แซนด์เบอร์เง่น
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กชายดุสิต นะวอนรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แจ้งประโคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กชายกมัยธร กำลังรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กชายวิกรม ชมสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เอ็นดู
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กชายกณวรรธน์ ทอนรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กชายชนะชัย นะรอยรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงดารินทร์ เทียงผง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงนำทิพย์ สร้อยอุดม
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงธิญาดา ทินปราณี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงมณีมณท์ พะนิรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงสุนิสา ทะเรรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงเสาวณีย์ ดวงไสว
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงฐายิกา บุญหล้า
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กชายวสุรัตน์ พะนิรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงปาริชาต พิโสรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กชายธนากร วิชาหาร
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กชายธนโชติ บุญเกิด
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงจรรยพร กำลังรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงนิภา หอมมาลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงศศิประภา อุสาดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงศิรประภา อุสาดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ซ้อนกลิน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กชายมนต์ชัย ชายยิงเชียว

่ ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กชายพงศ์ภัค ใจกล้า
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ วงจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขตัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สานันท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงเกตน์นิภา เสามัน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ อุสาห์ดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงวรรณวิสา จันทินมาธร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงศิวพร เสนาะวาที
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กชายจักรี พินงรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงกันยา พะนิรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ พรมมาส
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงวรรณภา สาริมาตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กชายณัฐพล เจริญยิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายภวัส ชัยทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กชายจิราพงษ์ วะระบุญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กชายพสิษฐุ์ ยอดเพชร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงวรวรรณ ทุเรศรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงสุนิสา แท่นแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กชายธนภัทร อักษร
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กชายสุธีมล ปญญานาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงปยดา ทองบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กชายอมรจันทร์ พิชญธรรมกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงเบญญาภา มะลิซ้อน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงวรรณนิษา นรินรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กชายนภัสกร บูรณ์โสภณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงพรสุมาลิน อุสาดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กชายเฉลิม ทะนวนรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กชายฐาปกรณ์ รวมเหมาะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กชายธีรภัทร เนือแก้ว

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงกชกร อุ่มพิมาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงนรมน พะนิจรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กชายขุนศึก วงจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กชายธีรภัทร ทอนรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงจันทร์วลัย ศิริสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงชัญญานุช กลันแย้ม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงปวีณ์กร จำปาทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงพันพสา มีลาป
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงปยฉัตร สุขตัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงภาธิณี พันชนกกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงสายรัก หอมขจร
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงสิราวรรณ บุญครอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๑๔

นายศราวุธ ประคดสะคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๑๕

นายสัญชัย พินงรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๑๖

นางสาวนิชนันท์ คะดีเวียง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๑๗

นางสาวอินทิรา อันทะปญญา
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๑๘

นางสาวณัฐมล ยอดรัก
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๑๙

นางสาวประคอง บัวมาศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๒๐

นางดวงกมล กระแสโสม
๒๕/๐๓/๒๕๑๑

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๒๑

นางสาวจินตรา แย้มงาม
๒๒/๐๒/๒๕๓๑

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๒๒

นางสาวปนัดดา วาทิรอยรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๒๔

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๒๓

นางสาวปญจมาภรณ์ ทองยอน
๑๒/๐๕/๒๕๐๙

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๒๔

นางวรรณา ทะเวชรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๒๔

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๑ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๒๕

นางอรวรรณ นะวันรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๒๗

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๒๖

นางสาวสิริภรณ์ สีสะอาด
๑๐/๐๑/๒๕๓๒

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๒๗

นางสาวนิตยา อุ่นพิมาย
๑๖/๐๒/๒๕๓๐

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๒๘

นางสาววิลัยลักษณ์ สานันท์
๒๑/๐๕/๒๕๒๘

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๒๙

นางพิมพ์ประภา ยอดสุรินทร์
๐๕/๐๒/๒๕๑๓

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ผ่องใส
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงกัลยาณี เชียวชาญ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชมสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปานขาว
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงพรรวษา จำปาทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงลีลภัส ทะยานรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ บรรดาดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงศิศิรา ซ่อนกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงอรัญญา วงษ์สาลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงอารยา คงราศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงวราพร อ่อนช่วง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงอรพรรณ จันทิมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงศศิธร คำก้อน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา ไกรจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงกัญจนพร โยยรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงมยุรี วันทาดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงชลธิชา เจริญศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงอิสริยา ดาทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา หวังทรัพย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงนาตอนงค์ พิรมรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงกณิกา ประดิษฐ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงญาดาวดี ติมอนรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงสุพรรษา แถวไชยภูมิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงอินทิรา ชินลาด
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงณัฐสุดา แสนกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงสราลี มณีนิล
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงศิรินทร แสนกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา แสนกล้า
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงนิตยา เนือแก้ว

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงลลิตา บุญต่อ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงณัฐชฎาพร พิศเพ่ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงเบญญาภา พะเนตรรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วุติยะตา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ พะไลยรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บรรดาดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๖๕

นางสาววันทา ผ่องใส่
๒๕/๒/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๖๖

นางสาวกัลยา ผ่องใส่
๑๒/๙/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๖๗

นางกรรณิการ์ ยอดเครือ
๑๕/๙/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๖๘

นางวราภรณ์ ตนหาญ
๑๕/๒/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายคฑาวุธ ยอดชรูด ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงอาทิตยา สุขประเสริฐ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงอังคสิทธิ

์

ศิริสำราญ
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงญาณภา สุขแสวง ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กชายบดินทร์ หมันยืน

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงริศรา สารีสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงดวงหทัย ประชุมรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงชัญญานุช นกพรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงนิตา สัตตารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงอรปรียา เก่งรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงธิติมา สัตตารัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงณฐิตา สัตตารัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงเมธาภรณ์ เพกประโคน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุพันธรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงสุพรรณิกา สัตตารัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อาตารัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๘๕

นายวัชรินทร์ ราชประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๘๖

นายสหัสชัย อุไรรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๘๗

นายอรรถพล บุตรพราว
๐๔/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงจารุพัตรา สัตตารัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สืบมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงนริษรา ชูเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงปณิตตา ดาราย้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๙๒
เด็กหญิงปรางค์วรินทร์

อยู่รอย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เกือยรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงวิสสุตา มิตรสุราวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กชายศิวัช สุวินชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กชายสุทธวีร์ ขจัดโรคา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงสุพัตรา สุขยานุดิษฐ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กชายโสภณวิชญ์ เหมาะเปนดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงกฤติมา เชิดนาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงกันต์ฤทัย จินดาศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงชัญญานุช สุนทรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงธิติมา พระเอียง

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงนันทริกา แก้วรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๐๔
เด็กหญิงปญญาภรณ์ ปาประโคน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ประประโคน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงวิรัญตรี สุดสมศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กชายวีรวัฒน์ สมอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงเมธาวี แก้วใหญ่
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายกิตติพิชญ์ คำสอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กชายธนทัต จินดาศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประจงรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ โต๊ะงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงปาริฉัตร เกิดครบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ศรีหงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงสุดา กลินมาก

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา จอมประโคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กชายไกรวิชญ์ สุขแสวง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๑๘

นางสาวกุสุมาพร คงยอด
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๑๙

นางสาวขวัญจิรา สุพันธรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๒๐

นางสาวพานิกา เกิดใหญ่
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๒๑

นางสาววัลวิภา สัตตารัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๒๒

นายไพรัช สุนันท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๒๓

นางสาวชุติมา ศรีหงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๒๔

นางสาวณัฐนรี สิลินทบูรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๒๕

นางสาวศิริพร สร้อยสน
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๒๖

นางสาวสุธากร จินดาศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๒๗

นางสาววรรณนิษา จันตรง
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๒๘

นายเดชาธร เกลียงทอง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๒๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ หวานเหนือ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงชนกสุดา ใจหมัน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กชายณภัทร ดีโสภา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงนันทิกา ดวงอาสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ตังขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา อยู่ลอย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีกิมแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กชายกฤตพร อินจะนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์ศิริสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กชายบุญธฤทธิ

์

ลีตี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เครือพรมมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กชายสิทธิกร พินิจนาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กชายสุทธิภัทร โลหากาศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๔๒
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

เทียมเมฆ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงกรรณิกา เจียมสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรรณสนทิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กชายณัฐกิตต์ แหลมศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงพรนภา สุปวน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงอภิรดี ใสสดศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันนามอม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงเขมิสรา โตสนัน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงกาญจนา สวาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กชายนัดธวุฒ จวนเกาะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ แก้วการ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา ก้อนเงิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ ปะลุวันรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงเกษกนก ม่วงสำเภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงเกษรา ไทยลือนาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๕๗

นายฐิติวัชร พรพีระสกุล
๑๕/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๕๘

นางสาวมีนา มาพิทักษ์
๒๒/๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๕๙

นายสามารถ รุ่งพิรุน
๑๐/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๖๐

นางสุมาลี โพธิธี

์

๑๑/๓/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กชายกฤษฎา โยธานันท์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มงศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กชายดลชัย บุญคุ้ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงธนพร ชาติกระโทก
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กชายปริญญา งาหอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงปวีณา พรมลักษณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กชายสมพล ศรียำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงสมฤทัย มะโนบาล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กชายสหภพ กองเสลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงสุพรรณี ศรีกิมแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมโสฬส
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่จันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กชายกฤษณชัย ยาพยนต์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กชายกฤษณัย มูระคา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายกฤษดากร หวังรักกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงกัณทิมา สวนพฤกษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงกานต์ชนก จันทรังษี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงจันทรกานต์ ไชยดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงจิตรทิวา แซ่ลิม

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงจิตรวรรณ อนาถเนตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ เจตบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงจิรชยา พรหมโสฬส
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฉำโสฬส

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงจิราภา คำงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงจิราภา เสกขา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กชายฉันทกร เรืองคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ แสงคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงชลธิชา นิรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงชลินทร์ กุดไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงฐาปนีย์ เปรงปราง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงฐิติมา ปานทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงฐินิตา เปรงปราง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงณัชชา สิมสีดา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองสีดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เสประโคน
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนกล้า
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงณิชานันท์ ศรีสุพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงตวงภรณ์ สุธรรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กชายต้นตระกูล เคนนำเทียง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กชายทักษิณ แทนสา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์อาหาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ มีดก
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมพร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงธิติสุดา บุตรศาสตร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงนภัสสร ศิริเวช

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กชายนราวิชญ์ พิเลิศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงนฤมล จันธานี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงนัทพร ปนเพชร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ บุตรสืบสาย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ ดุลโคกสูง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงนิธินา เรืองไพศาล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงนีรชา เมตะคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงบัณฑิตา สมสมัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงบุศยาภรณ์ โพธิพยัคฆ์

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงปนัดดา มีทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๑๖
เด็กหญิงปรายฟาทิพย์

เดิมทำรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงปรารถนา สวายผล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงปลายฝน โยธะสิงห์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ สวนเกษ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงปวีณา จันทร์อยู่จริง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงปญญาพร ปานชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงปณฑารีย์ จงประโคน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงปทมน นามฝาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงปาณิสรา ปาทาน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงปาริฉัตร จิตรไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงปยาพัชร ปองแดง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กชายพงศกร จัตวาที
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายพงศกร ศรีนพรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กชายพงศธร ฝายเทศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายพงศธร สุขมล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงพนิดา ชัยราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงพรนภา หอมโลก
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กชายพรรษา พงษ์สวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงพรหมพร เสียมแหลม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงพฤกษา ปะรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงพลอยลีลา อนาถเนตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน มาประจง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน มุ่งอ้อมกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงพัชรพร สังวาลรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กชายพัชรพล ทิพโกมล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงพัชรัตน์ จันทร์ภิรมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงพัชราภา ชะชางรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงพิชญาพร เข็มเมือง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ฤาโสภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงพิยดา โพธิทอง

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กชายพีรนันท์ แสงสว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กชายพีรภาส ดิษฐ์ขุนทด
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงพุทธิดา โลกประโคน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงภัคนันท์ หลุมแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กชายภัทรดนัย อภัยศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วพันแตง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กชายภูธเนศ แลตรง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กชายภูมินทร์ มันยืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กชายมณฑวรรษ วังกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงมณฑิตา ชะนะกูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงมลฤดี ทุมมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงมะปรางค์ บูรณะกิติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงมาริษา เปยนขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กชายยุทธนา นุ่มนวลศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงยุพิน บุญศรีรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงรติกานต์ คนชุม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงรมณีย์ วันสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ จีนสุคน
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดำเสนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงรินรดา โกยชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงรุ่งนภา สมานมิตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงลภัสนันท์ เติมประโคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงลิศา สีดาดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ วันดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงวนิดา ปตตะเน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงวนิดา พรมชาติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงวรนุช วงค์หาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงวรลักษณ์ สนสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กชายวราเทพ อภิเนตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงวริษา พงษ์สมศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กชายวรุตม์ คำนึง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กชายวัชรพงษ์ เงินสมบัติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงวาริน ปะเว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงวิจิตรา เย็งประโคน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงวิภารัตน์ วัดตะกัว

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กชายวีรพล สร้างนอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงศรัญญา ตุลานนท์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กชายศราวุธ สาสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงศศิณา มาลัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงศศินา สวนเกษ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงศศิภา รุ้งศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ฉำโสฬส
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กชายศุภชัย เดชโคบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงศุภิตา สุขเผือด
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กชายสถาพร บุญมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กชายสหรัฐ สุโขพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงสิริวรรณ วะดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงสุกฤตา สิงหาระโท
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงสุจิตตรา พุทธิชาติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงสุชัญญา ลาวงษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงสุธาสินี ยางนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงสุภาพร ปาหวาย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี สหุนิล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กชายสุรชัย เบ็ญจศาสตร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงสุวรรณี สุขรี

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงหัทยา สายบุตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงอติญา ศรีโคตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กชายอนุวัฒน์ กิดเกียน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ เงินไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กิจทนิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงอมลิน ศรีวา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงอรณิชา แต๊ะอินรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงอรสา หงุ่นกระโทก
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงอรัญญา เจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงอริยา ทีมเหล็ก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงอัสราภรณ์ แทนนคร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงอารยา ตุ่มดาวเรือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงอารยา บุตรเอก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงอาริยา นะคะสอน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยอดนางรอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงอิษยา โคยะทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงอุไรพร สมพงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กชายเกรียงไกร บัวแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงเกวลิน แก่นนวลศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงเกสรา ใจจริงดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กชายเทอดพงษ์ ปองแดง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญโม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงเพ็ญขวัญ สวายพล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงเยาวดี ศรีสุพงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงแก้วนภา นิรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กชายไชยากร ยอดประโคน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กชายไตรภพ มูระคา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ กางหาบุตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรกระโทก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงกมลชนก ภาแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ จำลองพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงกมลวัน ยอดนางรอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กชายกรประเสริฐ ตุมดาวเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กชายกรวุฒิ สีระสาร
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงกริชติญานัน พะมุลิลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กชายกริษนัท แสนศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กชายกฤตพรต แสงใส
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ชัยรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เปนนวล
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กชายกฤษฎา สีลาคม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กชายกฤษณพงษ์ เพชรกิง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงกฤษณา คุณชืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงกฤษณา จันทร์ศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กชายกฤษอนันต์ ศรีโคตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงกษมา คุณชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมพร
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงกันยารัจน์ ฉำโสฬส
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กชายกัมพล ทองชุมแสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กองคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พาแพง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กชายการุณ อินทรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กชายกิตติพล กระแสเทพ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายกิตติพัทธ์ สุขแสวง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กชายกิตติวินท์ ปลาน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชารัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มาประโคน
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุภผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ทวีสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงกีรติกร ทองสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงขนิษฐา ปานใจนาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงขวัญเรือน เชือวงศ์

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กชายคทาธร กันเทศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กชายคุณากร มิตรนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กชายจตุรภัทร วิภาวนีสกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๖๕
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ พุทธจิตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงจันทิมา คำบาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงจิรนันท์ นุกุลวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญลือ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองเพชรกลม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงจิรารัตน์ ดวดกระโทก
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงจิรารัตน์ สิงจานุสงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงจีรนันท์ เหมทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เรืองชาย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กชายชนวิทย์ แก้วกำกง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กชายชนะศักดิ

์

แก้วกลม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงชนิตา อินทนนท์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงชลธิชา เจียมสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงชลธิชา ใสสดศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงชลิดา ด้วงประโคน
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงชลิดา อนาถเนตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงชลิตา จำเนียรกูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เจตบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๘๓
เด็กหญิงชิดชนกชามา

จันทรสูต

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายชุมพล จันอาหาร
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงฐิติกุล เวสสันดร
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงฐิติมา จันอาหาร
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงฐิติยา ยอดนางรอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงณริสสา พิกุลหอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงณัฏฐา เชือฉุน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา พนมศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กชายณัฐพล บุตรศรีภูมิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กชายณัฐพล ภาชนะวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงณัฐมน เพชรกิง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงณัฐวีร์ นิลรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงณัตฐา แสนสวาสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงณิพาพร พิกุลหอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงดวงตะวัน โนแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงดวงพร ครุฑสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงตรีรัตน์ สายรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

มาเกิดพเนาว์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงทัศนา องค์แอ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงทัศนีย์ ไชยสุวรรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กชายทินณวัฒน์ บวรชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงทิพย์อาภา สุดเนตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงทิวาวรรณ สุวรรณแสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กชายธนศักดิ

์

ผะกาเกตุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กชายธนะชัย กว่างสนิท
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงธนัญชนก บุญส่ง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงธมลวรรณ สุขศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กชายธวัชชัย วงศิล
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เกิดโชค
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กชายธาราธร อินนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ คุ้มญาติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กชายธีรพงศ์ ศรีโยธี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญชู
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กชายธีรภัทร แก้วม่วงพะเนาว์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กชายธีรภาพ ปาสาตัง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กชายธีรวุฒิ แปลงทัพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กชายธีระพัฒน์ ฉัตรกัน

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กชายธีรเดช นาคขาว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กชายธีรเมธ กลินบุหงา

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีนรารัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กชายนพดล ตุมผะกา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงนภัสสร เกษรมาลัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงนราทิพย์ บุญมามอญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงนัฐวรรณ ปานใจนาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงนันท์ธนา แย้มวิเศษ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กชายนาคบุรินทร์ หาญโกทา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงนาตชา ชฎารัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงนารีแก้ว สุโขพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงนิราภรณ์ สิงหาระโท
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงนิศากร เปยกสอน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงน้องหนึง

่

ราษกล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงนำฝน เหล็กนาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงบำเพ็ญ ปลัดวิเศษ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กชายบุญญะพงษ์ พัลวัล
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงบุษยมาส ปองแดง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กชายบูรพา วิลาวรรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงปณิตา พะเนตรรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กหญิงประภัสรา พรมวงษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กชายประเวช ชำรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงปริศนา บุตรสืบสาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กหญิงปวีณ์กร ถือสมบัติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ขันถิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ ยอดนางรอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงปาริชาติ โพธินอก

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงปาลิตา สุพรรณ์นอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กชายปยวัฒน์ ลิวประโคน

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงผกามาศ ศรีสุพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงผกามาศ อนันตะวัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กชายพงธนา ชัยยะราช
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงพรชิตา เอ็นดู
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงพรชิตา โสระมัด
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงพรประภา บุญแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กชายพลพจน์ จำได้
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน เตียงแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กชายพลเทพ จัตุรงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กชายพัชรดล โคตรภูธร
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงพิมพิกา จันบุดศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงพิมพ์นภา พิลาวุธ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุตรภักดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงพิมลวรรณ ปรากฎ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงพีรดา ทองนาค
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กชายภัทรพล ดีมาก
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงภัทราพร อุตมะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ไตรลำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงภูริชญา ดีรักชาติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงมนฤทัย สมอทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงมัณฑนา จันทศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงยุพิน มาลัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กชายรณภพ ปฏิภาณบุญนำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วัชระวรพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงรัติกาล บัวนำอ้อม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กชายวทัญู เทียงธรรม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงวรรณกานต์ คงพินิจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงวรรณิดา ปลายไม้
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กชายวรานนท์ เหมาะแก
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ นวลอนันต์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กชายวราวิทย์ แย้มวิเศษ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงวิจิตรา ดีผาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงวิภาดา เพิมพร

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศรีพรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ มารศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ วอนวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กชายวุฒิชัย ช่วยรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงศจิตา ทองแม้น
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ วงค์คำเหลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงศิรประภา ใสสดศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงศิรินันท์ หนูลำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงศิริพร พลทำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงศิริพร มณีแสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงศิริมล เงินไทสงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงศิริยากรณ์ จังอินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ขวัญกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กชายศิริวัฒน์ คงชีวะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กชายศุภฤกษ์ พิลาวุธ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กชายศุภวิชญ์ กองแสน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ พิพัฒบริภัณฑ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงศุภิสรา นิรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กชายสมเดช นวลปกษี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กชายสหรัฐ เหล่าบัวบาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงสหฤทัย ธรรมนาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กชายสันติรักษ์ พร้อมจิตร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงสาวินี ดวงประโคน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กชายสิรวิชญ์ หมีกุละ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงสิริขวัญ งามโดยดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงสิรินอร ศรีกิมแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา อินทรคำแหง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา เมฆหมอก
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงสุชญา ดวงประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรหมลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุดมพงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงสุดใจ เหมือนต้นศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงสุนทรีย์ นุ่มนวลศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงสุนิสา สุโขพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงสุนิสา เหลืองสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา แดงชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงสุภธิดา รุ่งพิรุณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงสุภัทรา เนือนสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กชายสุรชัย เส็งประโคน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายสุรยุธร สีทานอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงสุวรรณษา ชะมาเพ็ชร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงสโรชา แคนเภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงสโรชิณี พุกรัดกรุด
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงสใบทอง ชัยศิลป
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงหิรัญญา ลาสีสำราญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กชายอนิรุต จันทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายอนิรุตต์ สาระปญญา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงอนุธิดา ชัยศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีกำเหนิด
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กชายอนุรักษ์ เกรียรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงอภัชชา อุดมสิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กชายอภิชาติ เกรียรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงอรทัย พินิจกิจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กชายอรรถพล ขันขวา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงอรอนงค์ กว่างสนิท
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงอริสรา สานนท์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงอริสา พันธ์โภคา
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงอลิชา สุขบรรเทิง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงอังคณา พรมโสภิษฐ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงอาทิตยา สารสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กชายอานนท์ ทุมโคตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงอารยา พังกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงอารียา ชาตรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงอารียา ธรรมดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงอารีย์ พังกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ นิรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงอินทิรา คูณกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงอินทิรา อินทร์สำราญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กชายเกริกเกียรติ มินสารัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กชายเจตน์ธาดา เรืองรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงเจนิเฟอร์ เบลิคลิงเออร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงเตือนใจ ขำเอนก
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ชาวมูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทองหล่อ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงเมฆขลา วันนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนะไชย
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๕๘
เด็กหญิงเอกอทิตติยา

เจิงรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงเอวิตรา เสกขา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงแพรวา ปกษี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๖๑
เด็กหญิงแพรวไพรินทร์

นนกระโทก
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กชายไกรสร ทะรารัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กชายไตรรงค์ ทับตรา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงกนกพร รู่ไธสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กชายกรกิต เกวียนโคกกรวด
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงกฤติกา กุยลอยทาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กชายกฤษดา ติงนางรอง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กชายกษมา สุโขพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงกัญญาภัค จงโยธา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงกัณฐิกา เกิดรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กชายกิตติพล ศรีนพรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงขวัญจิรา เพชรประโคน
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงขวัญธิดา แสงรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงขวัญอนงค์ โสนางรอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กชายคมสัน ฉำโสฬส
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กชายจักรกฤษ วอนวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงจิตรดา เกิดรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงจิราพร มินสารัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กชายชนะชนม์ สนหอม
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงชลธิชา เงินงอกงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กชายชวิศ ชำนาญเนาว์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กชายชิดชนก สุขเกษม
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงญาณิศา กัณหาชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงญาณิศา ใจเกือ

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงฐาปนี ทังประโคน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงณัญฑิญา มะโนบาล
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กชายณัฐพิชัย นะคะจัด
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ โยชน์ไธสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงดวงดารา ชนะพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายธนากร ฉำโสฬส
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงธิชาดา โงนมณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงธิภารัตน์ ชาติมนตรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงธิลดา กงทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงนภารัตน์ ไชยศรีรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงนริศรา ยอดนางรอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงนฤมล ฉวีรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงนวพรรษ อาจปานกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงปณิกา สุเสนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กชายประเวช วงษ์บุญยัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงพรรณฤทัย เจียวรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงพัณณิตา อาจปานกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กชายพิสิฐ ขวัญดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กชายภราดล นะรัยรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงภัทรา วงศ์เพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงภัทราวดี จอกสูงเนิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์ศรีสังข์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กชายภูวดล จิตรณรงค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กชายมงคล พัลวัล
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงมนิษรา บริสุทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงมยุรี อภัยศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงมินตรา เสาเปรีย
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กชายยุทธนา ตระกูลพงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กหญิงยุภาวรรณ สมพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงรสตนา ภูภาคแร่
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงรังศิญา บอนรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กชายรัชพงศ์ ญาณภาส
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงรัตติยา งวดสูงเนิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำพิมูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงลลิตา อินเรศน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงวชิรญาณ์ นิสัยกล้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงวรรณภา กำทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงวรรณภา สารนอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กชายวรวิทย์ ดียิง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กชายวัชรพงษ์ สวนพฤกษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กหญิงวานิภา ทองศรีสุก
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงวิจิตรา วิเวกรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กชายวิชาญชัย สำเร็จกิจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กชายวิภู ยอดจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ค่อยชัยภูมิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กชายวิวัฒน์ อุตราศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงศรฤทัย เกียรติโคกกรวด
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กชายศราวุธ ประสานทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงศศิธร ชำนาญกอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงศศิธร พิมพ์เสนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงศศิวิมล พรมมณี
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กชายศักดิคริณทร์

์

คอนทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงศิรินรัตน์ จิตรไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยือรัมย์

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวรรณหงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กชายศิริศักดิ

์

อยู่แสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงศุภกานต์ ดวงฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กชายสถาพร หาจัตุรัส
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กชายสิรวิชญ์ เงินมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงสิรีธร อุ้ยเหง่า
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุญโม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงสุจินดา แก้วกลม
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ จู๋นางรอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กชายสุทิน ศิริสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กชายสุธิราช จันล้อม
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กชายสุพจน์ จีนใจนาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา ไข่สีดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงสุพัชชา พาลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา พลเลือย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

เหลาหวายนอก
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงสุลัดดา กว่างสนิท
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงองค์การ อุ่นเรือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร์ชมกลิน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กชายอติพงษ์ วงษ์มัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงอนุธิดา เหลาคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กชายอภินันท์ หาญกล้า
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายอภิภู หลักงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เรืองไพศาล
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๖๓

นางสาวอรนภา แก้วกลม

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงอรปรียา มาพิทักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กชายอรรถชัย ด้วงชำนาญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๖๖

นางสาวอรอนงค์ ทังทอง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงอรอนงค์ วงศ์ประมวล
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงอัมพร มีพวงผล
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กชายอัษฎาวุธ สรสิทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กชายอาทิตย์ นาคแทน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กชายอาทิตย์ รุ่งพิรุณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงอาภัสรา สายเล็ก
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงอารีญา เปนนวล
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงอารียา นามนาค
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุขแสวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงอิงฟา แก้วผลึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงอินทร์ทิรา ฤทธิระสาย

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงอิสราพร สุขประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงอิสรารัตน์ ปญญาประดิษฐ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กหญิงอุษามณี แปนดวงเนตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ปองแดง
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ประนางรอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงเจษสุดา เสาเกลียว
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงเนตรนภา จำปา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์อาหาร
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงเรไร เตือยตุ่น

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กชายเอกรินทร์ เผือกเพียร
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๘๘
นางสาวกัญญาลักษณ์

ยอดเยียมแกร

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๘๙

นางสาวกัลย์นิกา ทารักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๙๐

นางสาวกิตติญา ทองชา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๙๑

นางสาวกิตติยา สุขาบูรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๙๒

นางสาวกิตติยาภรณ์ เข็มทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๙๓

นางสาวจตุพร หลวงแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๙๔

นางสาวจันทิมา ทวีพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๙๕

นางสาวจิรนันท์ จันทร์ภิรมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๙๖

นางสาวจุฑามาศ แสนบุญศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๙๗

นางสาวจุฬาลักษณ์ ทัศนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๙๘

นางสาวชนัญญา พนิจรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๕๙๙

นางสาวชลธิชา แสนดัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงชลลดา กาลัยมณี
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๐๑

นางสาวณัฏฐิกา ชายประโคน
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๐๒

นางสาวณัฐชริตา ราศา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงณัฐฑริกา กว้างสนิท
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๐๔

นางสาวธนิษฐา ช่างระดม
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๐๕

นายธีระพงษ์ จำปาทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๐๖

นายธีระพงษ์ เฉลิมพล
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๐๗

นายนครินทร์ น้อยพลี
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๐๘

นางสาวนฤมล พางาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๐๙

นางสาวนำฝน จาดพิทาน
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๑๐

นายบุรัสกร ม่วงสำเภา
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กชายปภาวิน ปยารัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๑๒

นางสาวปทมาภรณ์ อินทร์ถา
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๑๓

นายปาฏิโมกข์ สุภศร
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๑๔

นางสาวผกามาศ หอมระหัด
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๑๕

นางสาวผกาวรรณ โทอรัญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๑๖

นายพลวาฤทธิ

์

รุ่นเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๑๗

นายพัชรพล ชัยชุมพล
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๑๘

นางสาวพัชรินทร์ ติงนางรอง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๑๙

นางสาวภาลินี รสนำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๒๐

นางสาวภูนิษา ผลานา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๒๑

นางสาวมณีรัตน์ ชาติภูธร
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๒๒

นางสาวมัทธิกา พิมพ์เสน
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๒๓

นางสาวรัตนาวดี คำภูษา
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๒๔

นางสาวรินรดา ศศิวัฒนกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๒๕

นางสาวรินรดี ศศิวัฒนกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๒๖

นางสาวรุจิรา ยอดเยียมแกร

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๒๗

นางสาววนิดา จันทร์จ้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๒๘

นางสาววริศรา มูระคา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๒๙

นายวศิน แก้วกลม
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๓๐

นายวิทวัฒน์ คุ้มไพฑูรย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๓๑

นางสาววิราพร เสนาะเสียง
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๓๒

นางสาววิลัยลักษ์ จีนเกา
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๓๓

นางสาววิลาวัณย์ ขันประโคน
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๓๔

นายวีรชน เกรียรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๓๕

นางสาวศศิธร มาลาศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๓๖

นางสาวศิรินญา ทองทูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๓๗

นางสาวศิริโสภา งามทรัพย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๓๘

นายศุภกานต์ แก้วสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๓๙

นางสาวสุกัญญา จ้อยหนองบัว
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๔๐

นางสาวสุดารัตน์ จิตติพร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๔๑

นางสาวสุทธิดา เสาร์ประโคน
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๔๒

นางสาวสุทัตตา ศรีกิมแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๔๓

นางสาวสุพิชญา แปนชุมแสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๔๔

นางสาวสุริภร นุมขุนทด
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๔๕

นางสาวสุลิสา บรรเทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๔๖

นางสาวอภิญญา แก้วกลม
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๔๗

นายอภินันท์ รุ่งเรือง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๔๘

นายอัลติมานนท์ เริงสมุทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๔๙

นางสาวอาจารี สีดาดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๕๐

นางสาวอาริตา นิลทองหลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๕๑

นางสาวอารียา แลตรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๕๒

นางสาวอุมาพร มูลหา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๕๓

นางสาวอุษณีย์ ภู่พะลัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๕๔

นายเกรียงศักดิ

์

อาษาภักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๕๕

นางสาวเกศินีวรรณ เรืองคาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๕๖

นางสาวเก็จมณี สุริยะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๕๗

นางสาวเจนจิรา เจริญรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๕๘

นางสาวเรนัส สอยสันเทศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๕๙

นางสาวเสาวลักษณ์ กิรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๖๐

นางสาวโสมรดา ราศรีประโคน
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๖๑

นางสาวกมลพรรณ พุทธิชาติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๖๒

นางสาวกรชนก สิงห์ธี
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๖๓

นายกฤษฎา ศิลากุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๖๔

นางสาวกฤษยา มณีแสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๖๕

นางสาวกวินทรา มะลิลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๖๖

นางสาวกัญญารัตน์ กองสกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๖๗

นางสาวกัญญารัตน์ เจริญรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๖๘

นางสาวกาญจนา ปาสาตัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๖๙

นางสาวกานดา จ้อยหนองบัว
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๗๐

นางสาวกุลธิดา ณรงค์ชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๗๑

นางสาวขวัญมงคล วงศ์เพชร
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๗๒

นายคมกริช จันทร์แก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๗๓

นายคมสัน อินทร์แสวง
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๗๔

นางสาวคุณัญญา สุภาพ
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๗๕

นางสาวจันทมาศ มณีแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๗๖

นางสาวจันทิมา ศรีนพรม
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๗๗

นางสาวจิตราภรณ์ ชารีแสน
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๗๘

นายจิรวัฒน์ บุตรเอือ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๗๙

นายจิรวัฒน์ มาปะทา
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๘๐

นางสาวจีรวรรณ ปราบหนองบัว
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๘๑

นางสาวจุฑามาส พงษ์พันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๘๒

นางสาวชลธิชา แสนมี
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๘๓

นางสาวชวาลา เพชรกิง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๘๔

นายชินนพัฒน์ จันศิลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๘๕

นางสาวชุติมา บัวเพชร
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๘๖

นางสาวญาดา ยอดกล้า
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๘๗

นางสาวฐิติมา เชษฐราช
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๘๘

นางสาวณัฐฐินันท์ วัชระวรพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๘๙

นางสาวณัฐธินีย์ บุญหนัก
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๙๐

นางสาวณัฐนันท์ ดงงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๙๑

นางสาวณัฐมน พระสงฆ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๙๒

นายณัฐวุฒิ ตุมดาวเรือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๙๓

นายณัฐศักดิ

์

โพธิชัย

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๙๔

นางสาวดวงฤดี พันธ์ชำนาญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๙๕

นางสาวดารารัตน์ เพ็ญวิเชียร
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๙๖

นายตะวัน บุญราศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๙๗

นางสาวทรงศรี ดาราศาสตร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๙๘

นางสาวทัศนีย์ ม่อมมิตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๖๙๙

นายทิวากร ราชโยธา
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๐๐

นายธนพล ตุยรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๐๑

นางสาวธนัชพร นิยม
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๐๒

นายธนาณัติ มีสมาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๐๓

นายธนายุทธ กล้าหาญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๐๔

นายธัชพล ใสสดศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๐๕

นางสาวธัญชนก ปานใจนาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๐๖

นายธัญธร สุดาจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๐๗

นางสาวธิดารัตน์ ทังประโคน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๐๘

นางสาวธิติมา บุพโต
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๐๙

นายธีระยุทธ บุตรดีขันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๑๐

นางสาวนงนุช เจริญศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๑๑

นางสาวนงเยาว์ ศรีสุพงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๑๒

นางสาวนรารัตน์ อาจหาญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๑๓

นางสาวนฤมล มหาสนิทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๑๔

นางสาวนวพรรณ เทียมกระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๑๕

นางสาวนัทธนันท์ เศรษฐพงษ์สิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๑๖

นางสาวนันท์นภัส อินสำราญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๑๗

นางสาวนาตาลี ปานใจนาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๑๘

นางสาวนิติยา สระประโคน
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๑๙

นางสาวนำผึง

้

ลีตี

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๒๐

นางสาวบุษรา สหุนันต์
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๒๑

นายปฏิวัติ จงเกษี
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๒๒

นายปรมินทร์ นาดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๒๓

นายประโพธิ

์

ศรีจันทะเนตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๒๔

นางสาวปวีณา โสละมัด
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๒๕

นางสาวปานขวัญ เพ่งพิศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๒๖

นางสาวปติญาภรณ์ ทศพักตร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๒๗

นางสาวปยวรรณ ศรีชุมแสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๒๘

นางสาวปยะพร โอ่งรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๒๙

นายปย์วรา ภูหลาบ
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๓๐

นายพลวัต นามมนตรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๓๑

นางสาวพลอยแก้ว พิมพ์จันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๓๒

นายพัฒนา บุญยะบาล
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๓๓

นายพัทรพงษ์ พรศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๓๔

นายพิทยา แก่นสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๓๕

นายพิพัฒน์พงศ์ ส่งศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๓๖

นายพีรพัฒน์ พิมพ์เสน
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๓๗

นายพีระพัฒน์ งามทรัพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๓๘

นางสาวภัทราภรณ์ แก้วกลม
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๓๙

นางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๔๐

นายภูรินทร์ ปนเพชร
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๔๑

นางสาวมนัสวี กุยลอยทาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๔๒

นายราเชนร์ ม่วงสำเภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๔๓

นางสาวลลิษา กลินภิรมย์

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๔๔

นางสาววนิดา อ่อนน้อม
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๔๕

นายวรพล วัฒนกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๔๖

นางสาววรรณภา พรมแสน
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๔๗

นางสาววรรณษา หอมละออ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๔๘

นางสาววรรณิสา สิงห์เมืองพล
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๔๙

นางสาววรลักษณ์ บุญนอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๕๐

นายวรวัฒน์ อารีเอือ

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๕๑

นางสาววราภรณ์ ยอดนางรอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๕๒

นางสาววริษฐา อุสาพรหม
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๕๓

นายวันเฉลิม กลินหมุด

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๕๔

นางสาววิภาวรรณ ม่อมมิตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๕๕

นางสาววิยะดา เปนนวล
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๕๖

นางสาววิลาสินี ศรีภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๕๗

นางสาววีณา วระดล
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๕๘

นางสาววีรวรรณ เพชรประโคน
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๕๙

นายศตวรรษ สุโขพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๖๐

นางสาวศรัญญา ทิพยาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๖๑

นายศรายุทธ เชือสีดา

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๖๒

นางสาวศศิธร ปาหวาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๖๓

นางสาวศิริขวัญ ศิริศิลป
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๖๔

นางสาวศิรินภา ทิตพันธ์พงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๖๕

นางสาวศิริรัตน์ วุฒาพิทักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๖๖

นางสาวศิวภรณ์ หงษ์วิเศษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๖๗

นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๖๘

นายสราวุฒิ วัลเปรียงเถาว์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๖๙

นายสหัสวรรษ ศรีจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๗๐

นางสาวสารภี โสมศรีแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๗๑

นางสาวสิริยากร เกาแกกูล
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๗๒

นางสาวสุทธิดา สินอนัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๗๓

นางสาวสุนิษา จ้อยหนองบัว
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๗๔

นางสาวสุนิษา ยอดเยียมแกร

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๗๕

นางสาวสุพรรษา พัดทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๗๖

นางสาวสุพรรษา ไทยลือนาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๗๗

นางสาวสุพัตรา มูลนี
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๗๘

นางสาวสุพัตรา สิงคนิภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๗๙

นางสาวสุภาพร มีแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๘๐

นางสาวสุมลฑา เดชสม
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๘๑

นายสุรเชษฐ์ เคนโยธา
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๘๒

นางสาวสุวิภา โก๊ะกระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๘๓

นางสาวอฐิติญา ชำนิ
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๘๔

นายอนาวิล หอมกลิน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๘๕

นายอนุชา สุโขพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๘๖

นางสาวอรนุช ชัยศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๘๗

นางสาวอลิษา โกยกอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๘๘

นางสาวอังศุมาลี ไมตรีประดับศรี
๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๘๙

นางสาวอัจฉรา แก้วประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๙๐

นายอัฎฐะวี กว่างสนิท
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๙๑

นางสาวอาภัสรา บุตรเอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๙๒

นางสาวอารียา เดชทวี
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๙๓

นางสาวอารีรัตน์ นาคค่อนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๙๔

นางสาวอินทิรา รองดอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๙๕

นางสาวเกวลิน นินประโคน
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๙๖

นางสาวเกวลิน สุระธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๙๗

นางสาวเกศราภรณ์ เจียมสกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๙๘

นางสาวเกษราภรณ์ นวลมิตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๗๙๙

นายเทพประสิทธิ

์

อาจเอือม

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๐๐

นายเบญจพล พาชืนใจ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๐๑

นางสาวเบญญาภา มิงขวัญ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๐๒

นางสาวแพรวพรรณ ตาลประดับ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๐๓

นางสาวณัฐธิชา ศรีจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๐๔

นายธีระยุทธ ไทยลือนาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๐๕

นายนราเทพ จริรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๐๖

นางสาวปานขวัญ เลือยคลัง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๐๗

นางสาวภัชรา วงค์สีชา
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๐๘

นายภานุวัฒน์ จันทร์บุปผา
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๐๙

นายวรวุฒิ ประจักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๑๐

นางสาวศิรประภา เทียงปา

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๑๑

นายอภิชัย ศรีตะสังข์
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๑๒

นางสาวอรัญญา วาปโส
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๑๓

นายอัจฉริยะ นามสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๑๔

นางสาวอาทิตยา สาระปญญา
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๑๕

นางสาวเกวรินทร์ นิลรักษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๑๖

นายเกียรติศักดิ

์

ดาทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๑๗

นางสาวเดือนเพ็ญ แสงทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๑๘

นายเรืองศักดิ

์

แก้วนิลทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๑๙

นางสาวชเนตตี ปะนันโต
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงสุภมาศ บุญเจียม
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงกุ้งนาง ศรีสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงจิตตรา ดัดตนรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กหญิงจิรภิญญา แถบทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงฐิติยา จะหวะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงนวพัฒน์ พระโจงรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กชายพีรพล สาวรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กชายภูมินทร์ โสมศรีแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงอรปรียา สำนัก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กชายอิษฎา โยทะชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงกนกพร เชืองสุวรรณ์

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กชายกฤษดา โพธิสาราด
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กชายจารุวัฒน์ โงนขำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กชายจารุวิทย์ สำราญใจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงชนิสรา ส้มสาย
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงณิชา ยอดนางรอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงธิดาพร สิงห์น้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ วรรณยุทธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กชายนครินทร์ นิคมจิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงนภัสศร คงศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กหญิงพรธิดา จันทะมุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กชายยศพล ว่องไว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงวราทิพย์ สีภู่
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงวริษา เปนนวล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กชายวิทิสัน ชะสอนรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กชายศรายุทธ จะสูงเนิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดำมีขาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงสุนิสา สายเล็ก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงสุพัตรา พรหมชาติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กชายอธิชา ยามดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กชายอนุทัศน์ วงษ์ใส
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ จู๋นางรอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงกานดา เปกเรือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงชลดา วรรณ์โน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ดอกยีสุ่น

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กชายปยะวัฒน์ ยังวารี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กชายวรากรณ์ ศรีกาลัง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงวีรวัลย์ เกิดศิริ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ ลายทองคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กชายศุภชัย ศรีประสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงอนิตา อุ่มพิมาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กชายเอกราช ม่วงชูอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กชายธีระเทพ สุจริตภักดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กชายพรชัย จู๋นางรอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กชายสุเมธ นาแพงน้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๖๕

นายพิษณุ เบญจคุ้ม ๑/๑/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ นามวิเศษ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงกิฟศิรา โมฬชาติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงจันทนา พันธ์สุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กชายปฏิภาน ประทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กชายพีรภัทร ยิมสมาน

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คุ้มญาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กชายวุฒิชัย ตันประสาท
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงสุภานันท์ ยิงเสมอ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กชายอาชานัย ผุยโพนทัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงขวัญ สืบสุนทร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงจิรดา ปุยผา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงชลธิชา ดวงศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายธนากร ดิษฐยวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงภัสราพร ผันสำโรง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กชายภาคิน ช่องวารินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายภานุพงษ์ การงานดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงศิริยากร การงานดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงสุจินดา ตะโพวิญู
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงสุชาวดี ทับชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

เรือนไทย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ บัวงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กชายธีรวัฒน์ เสริมผล
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงจิดาภา เตือยตุ่น

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กชายชนะศึก ยอดนางรอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กชายชลธาน บานประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงช่อลัดดา อุ่นเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงนรีนุช อุ่นเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงนิโลมล ธรรมโหร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีประโคน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงประภัสสร เกิดช่อ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงปยวรรณ แหลมชิม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงพัชรี เพ็งเพ็ชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ภูมิศูนย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงศศิธร ทอนโพธิแก้ว

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงอณิศรา โกยชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงเจนจิรา ส้มสาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กชายเจษฎา ผะกาเกศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กชายกันต์กวี พานพบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงจิดาภา รินอาโปร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงจุฑามณี มีสง่า
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กชายจุมพล นาราช
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงถิราภรณ์ สีเทา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

สวนเกต
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงปาริชาติ ใจพินิจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กชายศิลาชัย มีสง่า
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กชายอนิรุต บุญมามอญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงอัญญารัตน์ บุญทวี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กชายเอกราช จิตต์รัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กหญิงณัฐมล พ่อค้า
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงภิรมย์พร สายรุ้ง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงวรัญญา พรมโยชน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กหญิงศิขรินธาร กองน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงสมิตา ศิริสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีเมฆ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กชายทรงชัย เพ็งไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กชายธนพงศ์ น้อยบันฑิตย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กชายนครินทร์ สุนทรโรจน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กชายนาวา ฉำโสฬส
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงรัตนา ลินจีขาว

้ ่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ใจปน
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กชายศราวุฒิ เจิมจันทึก
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กชายสุทธิภัทร มีพวงผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กชายอดิศร จินดาศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กชายเจษฎากร เหลืองสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ธาราสูง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กชายวรวุฒิ เจนเลือย

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายอรรถพล ระดวง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กชายเอกภาพ เทียมประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๓๔

นางประหยัด พังกระโทก
๑๗/๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงปรียาพร ทองเลือม
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงจริยา รัตนสูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงจันทิมา พระโคศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงจิราพร พันธ์พม่า
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงบัวแก้ว สุขทองหลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กชายพัฒชนะพงศ์ เปลียนไธสง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงพัสสน ปานเพชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงมีนา ชุยรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงวิชุดา มลาวัลย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงวิราตรี ไชยศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงสุชัชชา ปองกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงนิยุตา ดำดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงปนทอง มโนปราณีต
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงเบญจภา ตอรบรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงอทิติยา ปานงูเหลือม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงอภิญญา สาระบัว
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงธนารีย์ นามเขตต์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กชายกิตติธร จันทาพูน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงบวรลักษณ์ สืบทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงบัณฐิตา ทวีชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงศลิษา นามวิเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงอริสา สืบทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงแพรวา ประดิษฐ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กชายกิตติพงษ์ พึงโค

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กชายสมศักดิ

์

จิวหุ่น

๋

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กชายนพดล ยางนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กชายภพศิลา ชุมศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงเพียรดา กะตัญู
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงจุรีพร ไผ่ล้อมทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กชายวรวิช ทองเขียน
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กชายวัชริน นามฝาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กชายวัณณุวัฒน์ เถือนสุวรรณ์

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงวิไลพร โสภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กชายวีระพล ปาปะขา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กชายศราวุธ ชึรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กชายสมหวัง พันธ์มี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา คงคาสัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๗๒

นายสุรชัย ปจจัยโคนัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๗๓

นายสุรชาติ ปจจัยโคนัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงอรนภา ปานจิต
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงเกษดา ใจใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงชมพูนุช เฌอรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โชคบัณฑิต
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงทิพย์วรา สุกเสกสัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงนวลปรางค์ เพ็งกระจ่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงพรชนก ชารีแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กชายวิทยา สมิงรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กชายสมพงษ์ สระแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กชายอดิศร กิริมิตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงจิรวรรณ ลาพุฒ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงชุติมา กิริมิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เดชกุลรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กชายฐานะกัญ จันทร
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กชายบุรินทร์ พลศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีทับทิม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีประดู่
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สระแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงเหมือนฝน หุนทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๙๓

นายสกล ไชยชิน ๒๐/๕/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงธาดารี เกาแกกูล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย เนาว์ถึง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงนฤมล รุ่งสูงเนิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงนิภาพร ใจกล้า
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์ จันทร์ศักดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงบังอร คำรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงสุภัทตรา เคลือนา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงอริศรา บุษยาพงพันธุ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๐๒
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ หอนอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงนพมาศ ปนะกาพัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กชายปรนัยต์ ไชยนิตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงศศิการณ์ พันธ์พิพิธ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กหญิงสายฝน สายทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงสิริวิมล สุดสงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงสุรภี นาดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงอุลัยพร สุขจิต
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๒ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๑๐

นางสาวเฟองฟา กันทะตา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๑๑

นางสาวฉัตรวิมล แปลงดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๑๒

นายชาญชัย กระรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๑๓

นายทนงศักดิ

์

ศรีสุพรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๑๔

นายธนพล ปานทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๑๕

นางสาวนัฐริดา พงษ์เกษ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๑๖

นางสาวสิริรัตน์ กล้าเดช
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๑๗

นายสุรศักดิ

์

ยิมรัมย์

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๑๘

นางสาวอทิตยา คลีสุข

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๑๙

นางสาวอรุณนี ศรีจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงอัญชลี ดงจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๒๑

นางสาวอารียา สระนาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๒๒

นางสาวอุไร จันทร์แทน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๒๓

นางสาวคุณากร ปานช่วย
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๒๔

นายนัทธพงศ์ เส็งประโคน
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๒๕

นางสาวลักษมี หนุนเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๒๖

นางสาววนิดา ชัยวิเศษ
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๒๗

นางสาววิจิตรา บุญยืด

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๒๘

นางสาวศุกาย โขงรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๒๙

นางสาวสุนารี ดังถวิล
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ประจักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงกฤติยา คงเปนนิจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงกวินนา จ่าไธสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงจินตพร จินดามาศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงภัณฑิรา คงสุขมาก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ถาวรสันต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงวิชญาพร ครองไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี ประนางรอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ยกดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กชายกฤษณะ คำหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงญาธิดา โมกไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กชายยุทธนา ผะกาแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ราษกล
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กชายวราวุธ เปล่งขำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงกนกพร น้อยโลมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๓ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคศิริ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงกานดา เกษาพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กชายกิตติชัย อาวุธพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงขวัญพร บุญประสิทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงจันทิมา จินดาศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงจุรีภรณ์ เรืองรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กชายชนะชัย ยกดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงชนาพร สมบัติมี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุโขพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กชายชัชพงศ์ สุโขพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายชิณวัฒน์ แก้วชิณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงฐิติมา แก้วนำคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงณัชชา สุโคตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กชายณัฐดนัย อบอุ่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงณัฐติยา สถานเถือน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กชายณัฐพล สุดาจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กชายณัฐภัทร สุดาจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงดวงพร ดวดกระโทก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงดวงพร นุ่มนวลศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงดวงพร หุยทุมา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กชายทัตพงศ์ ผ่องศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กหญิงทัตษพร ปาระบับ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กชายธนธรณ์ บุญมามอญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กชายธนพัฒน์ ไทยลือนาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ ดีราชรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงธิติมา โคสีงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กชายนัฐวุฒิ กำแพงใหญ่
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ฉำโสฬส
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กชายประสาน ศรีมุงคุณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายปยวัฒน์ หอมเทียม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายพงษ์รภีร์ จันทรส
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงพรพิไล สังฆมณี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงพรรญาพร แผนกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงพัณณิตา ฉำโสฬส
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กชายมีชัย สายยศ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๔ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กชายรชต เวกสูงเนิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงวรรณิภา หลาวลืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงวราภร สีลาดเลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กชายวีรภัทร สุดสม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กชายวุฒิภัทร ม่วงสำเภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงศิราภรณ์ กงนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงศิรินภา ดำดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จินามณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงสงกรานต์ เย็นดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กชายสมชัย อุ่นภูษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงสมฤทัย ผ้างาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กชายสหรัฐ ตุ่มหนแย้ม
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิชัย

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงสุธาสินี กองทูล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงสุธินดา ฉำโสฬส
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กชายสุรชัย ผ้างาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ สุโขพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กชายอนุวัฒน์ มากนาคา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กชายอภิพจน์ สถานเถือน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงอัมพกา เครือแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงอารียา มัดทะปานัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงอ้อมขวัญ นุ่มนวลศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงเบญจมาศ สหุนันต์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงกชพรรณ อาวุธพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงขวัญจิรา พนารินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กชายขุมเงิน จินามณี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กชายจรัสรวี ศรีพรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงจันทิมา อยู่จงดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงจิตรามาศ ลำเลิศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กชายจิรายุ เรียมมนตรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงชุติมา จิตเจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงฐาปณี ใสสดศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงดวงฤดี วรรณคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

สุโขพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กชายธนพล เสือมัจฉา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๕ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงนิพาดา เชียรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงนำผึง

้

เพชรไทย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา กลันสาน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กชายประกาน เพ็ชรราย
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงพัชรพร ชมโอสถ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงพัทราภรณ์ พรมศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ เสือมัจฉา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงพิรดา สุขหนา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กชายมงคล แก้วดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงยุพาวรรณ แก้ววิเชียร
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงศลิษา เสือมัจฉา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ มงคล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กชายศิริวัฒน์ สิงห์ทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงสุภัสรา ศักดิวิเศษวัฒนา

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

กำแพงใหญ่
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงอภิชญา ดำเสนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กชายอมรเทพ แจดนวน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จินพละ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงแก้วตา แก้วคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จีนเกา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงขวัญทราย อำเอียมศรี

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ อิสระชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ เวินกระโทก

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กชายวัชรพงษ์ ประจักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงศรินทิพย์ ปานใจนาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงสุรดา เรืองศรีชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ รุ่งพิรุณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๔๒

นางสาวเอมมิกา วัขรสุทธิพงศ์
๒๘/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กชายกฤษกร นิรอดรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงปนัดดา ตุมหนแย้ม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กชายอภิลักษ์ ประจงบัว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กชายพงศกร โสดามุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กชายวรวุฒิ พันธะรักษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กชายสมภพ ดัชถุยาวัตร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กชายทักษิณ ภาสมบูรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๖ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กชายธนากร นิลขันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กชายพีรพล พิพวนนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๕๒

นางสาวจันทนา จำปาเหล็ก
๑๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๕๓

นายปยะศักดิ

์

มาพบ
๒๓/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กชายพิศณุ รสหอม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กชายสิริวัฒน์ สุโขพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ กระโจม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงสุมลฑา แก้วศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงอุทุมพร แก้วใส
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กชายธนวุฒิ สถวิรวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงปวีณา จันทร์บุปผา
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงสุดาวรรณ เกิดพูนทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงอัญลญา ประวันนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กชายเดชา ปุลาตานัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๖๔

นางสาวกัญญารัตน์ สวายพล
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๖๕

นางสาวจันทิมา คันธะมาลย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๖๖

นายนที บุญเกิด
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงนิรชา ธิโอสถ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๖๘

นางสาวศิริมาศ ทระคำไพ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๖๙

นางสาวศิริวรรณ เจนสาคู
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๗๐

นางสาวกัญญารัตน์ สีทร
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๗๑

นายจิรศักดิ

์

จันทร์กอโต
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๗๒

นางสาวจุฬารัตน์ ชะมารัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๗๓

นายฐิตินันท์ คูสำโรง
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๗๔

นางสาวณัฐธิดา ชัยฉลาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๗๕

นายพงศ์พล กาโพพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๗๖

นายพงษ์วิษณุ มังมี

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๗๗

นายวิชัย นวลฝาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๗๘

นางสาววิชุดา แนบตู้
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๗๙

นายศรายุทธ ธิโอสถ
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๘๐

นางสาวศุภรัตน์ เบ็ญจศาสตร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๘๑

นายสุริยนต์ อาจไชย
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ชะนีประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สมพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงศุวณี บุญเย็น
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กชายพุทธิศักดิ

์

ฉวีรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงกรกช ฉวีรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กชายชัยรัตน์ ไชยวาลิตย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงนงค์รักษ์ โกยชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงสุภาพร บำรุงแคว้น
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๙๐

นางสาวสุกัญญา เชิดรัมย์ ๙/๗/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๙๑

นางสาวสุภาพร สกุลสุทธิวัฒน์
๒๓/๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กชายพีรวัส กล้าหาญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กชายชาตรี สายสืบดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงณัฐชา กองไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงธัญชนก เกิดพูนทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กชายภาณุพงศ์ บาทสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุภผล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๙๘

นางสาวแพรวพรรณ โวงประโคน
๒๒/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๑๙๙

นางสาวอณุชิดา นิลแท้
๒๕/๐๓/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๐๐

นางสาวขวัญจิต จงกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๐๑

นางณภัทรัตน์ พึงประสพ

่

๑๘/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๐๒

นางปญญา สอนกระโทก
๐๕/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๐๓

นางมลทการติ เฉนียง
๐๘/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ งามทรัพย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงรินรดา เปดสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงวาศิกา ลอยทาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงวิภา รสเติม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายวุฒิวัฒน์ กุนรักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงสาธิดา กระจ่างทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงกมลชนก ศรีบรรเทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กชายกฤษฎา วงษ์หมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยอดเยียมแกร

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขจิต
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงกัญญาภัค สุขจิต
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงกาญจนา นิตย์ผักแว่น
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงกาญษฎา เกาแกกูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ สิมมาเศียร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กชายจักรภัทร โสนางรอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กชายจารุกิตติ

์

จันทร์อยู่จริง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงจิณณรัตน์ พิมพ์พันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงชนิตา ทองสง่า

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงชลธิดา มอญยาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กชายชินบัญชร เอือไธสง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กชายฐิติพงศ์ ศิริเขตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

อยู่ตรง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กชายณฐกร เสกขา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กชายณัฐพร มีกำปง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กชายณัฐวรา ตุมดาวเรือง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงณัฐสุดา บุญยะบาล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงทิพามณี สนวนรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กชายธนพัฒน์ ศรีสุพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงธนัชชา ทัพโททับไทย
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงธนัญชนก บุญชู
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กชายธนัตถ์ ทองเกลียง

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงธัญชนก กลินบุหงา

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงธิญาดา ผะกาเกตุ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงธิญาดา หัสดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กชายธีรภัทร พิพัฒบริภัณฑ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กชายธีรภัทร์ ศิริวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กชายนภัสกร เพียพรมมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงนภาธาร นนท์ศิริ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงนริษรา นามยันต์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กชายนัทเศรษฐ์ นุ่มนวลศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงนันท์วรี ค่อยชัยภูมิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงนิตยา สุวันทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กชายนิรพล กระพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงปานตา ท้าวเงิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กชายปยวัฒน์ สายเล็ก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กชายพงศกร โคสีงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงพรทิพา รุ่งเรือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กชายพรมนัส เมฆชุ่ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กชายพีรภัทร เกาแกกูล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กชายพุฒิเมธ กองสกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงฟลอร่า สันโดษ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กชายฟราช

จามิลซาอิดอารีมะดัน

๊

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงภัคจิรา ปานใจนาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงภัสราภรณ์ ศรีภู่
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กชายภูวเดช อาจปานกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงมาริสา วิลาวรรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กชายรพีภัทร ภิรมย์สุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กชายระพีวิชญ์ วาเสนัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงรัชนีกร โพธิดี

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กชายรัญชน์ จันทร์ณภัทร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กชายรัฐพลพันธุ์ ไขว้พันธุ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ คงสุขมาก
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แย้มวิเศษ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงวรรณา หงศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กชายวันชาติ สุขโข
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงศรสวรรค์ ศิลาอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงศลิษา กุยลอยทาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงศิรภัสสร มูระคา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงศิริพร พรวิชัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงศุภนิดา กล้าจริง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กชายสันติ ทองชา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงสายธาร สุขจิตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กชายสิทธิโชค เจนเปนพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงสุนิดา เสมารัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงสุภาพร อาจปานกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงหฤทัย สุทธิยา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กชายอณุวัฒน์ โคสีงาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กชายอนันต์ คตประโคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กชายอนุพงษ์ สุตะพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงอรวี ปญญาประดิษฐ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงอิญกฤษ เสียงดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กชายเกรียงไกร คำมะเริง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงเกศริน ยีรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กชายเจษฎา ถุยลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กชายเดชา เพ็ชรศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๘๙

นายนิวัฒน์ ทานะรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๙๐

นางปาณิสรา ใสสว่าง
๐๓/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๙๑

นางสาวมวงมาศ สมบุตร
๒๑/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๙๒

นางวราภรณ์ ประสิทธินอก

์

๒๑/๐๓/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๙๓

นางสาววิภาวี อาญาสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๙๔

นางสัมฤทธิ

์

พิศดุพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๙๕

นางสุนันทา บุญเรืองศรี

๑๑/๑๑/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๙๖

นางสาวอาจ เส็งไทยแท้
๐๔/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กชายขจรเกียรติ พิลาวุธ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กชายพรหมมินทร์ โพธิทอง

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กชายสุเมธ โสมศรีแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงขนิษฐา คชชาญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กชายคณรินทร์ จันทร์อยู่จริง
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงจิราพร ดิษขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กชายชยพล สนสี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงชลธิชา เส็งไทยแท้
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ อินพลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ แมลงพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงนพมาศ บุญรอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงนัทชา หงษ์วิเศษ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงนิตยา ศิลาวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงนิม

่

สุโขพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงนำผึง

้

เจริญขุนทศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงภารดี พิขุนทด
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงภิญญดา เนือนสกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กชายมโนพัศ ยวงเอียมใย

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงรัตนากร ศรีสาคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เหียดไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงวัชรี ประเสริฐศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงศศิวิมล ชำนาญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงสายธาร จันดาศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงสายปญญา คานไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีภู่
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงเครือวัลย์ ศรประสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงขวัญตา นาหว้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ยิมศรี

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงธมลวรรณ คะเรรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงนีรนุช จุฬารมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงพิมพ์วรา เจริญรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงภวรรณา ด้วงแหวะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงรุ่งฤดี มังนางรอง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงรุ่งอรุณ จ้อยหนองบัว
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กชายวรรณเพ็ญ เตียงแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงศุภวัลย์ งามฉลาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงสรัญญา สุขสำราญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กชายสุขสันต์ พันธ์โภคา
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงสุธาสินี ปลาอีด
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงสุนิสา ม่วงสำเภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กชายสุริยัน มณีศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๓๘

นางสาวกัญญารัตน์ ดวงดารา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๓๙

นางสาวชุติมา ชืนพงษา

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงธัญญา กองสกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๔๑

นางสาวปยพร ยอดเยียมแกร

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๔๒

นางสาวปยวรรณ แสนมานิตย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๔๓

นางสาวศศิธร รุกขสนธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๔๔

นางสาวปยาภรณ์ หินสันเทียะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๔๕

นางสาวมณีวรรณ บรรจง
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๔๖

นางสาวดวงกมล เส็งไทยแท้
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๔๗

นางสาวถิรพร สมพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๔๘

นางสาวมิงขวัญ

่

จันทร์เอม
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๔๙

นางสาววรรณภา พึงต้น

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๕๐

นางสาวสมฤทัย เกตุชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๕๑

นายสุธี สารีกิจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๕๒

นางสาวสุนันทา สังขระ
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๕๓

นางสาวเพ็ญนภา รวยอัครนุวัฒน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงณัฎธิดา สิงหาระโท
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงสายธาร เสาเคหา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๕๖

นางลำไพ ทองทา
๒๑/๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กชายกมล ชัยภา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กชายกิตติภูมิ เอสันเทียะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กชายจีรวัฒน์ ชินประวัติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ดูกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กชายธนวัตร จิตคง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงประดับดาว ยุทธสูงเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงพัชรี เทียบฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กชายภัทร พันธะมะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงมณิสร ดาวช่วย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กชายวทันยู ราดกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงวรรณธิดา เส็งนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงวรรณิภา มีประเสริฐ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงวาสนา ลับกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กชายศักดิดา

์

เข็มมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กชายอนิวัฒน์ สุดพังยาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กชายอุดม ตาดไธสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงเหมือนฝน ม่วงนางรอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงแพรวรุ่ง บุรานอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กชายกิตติภณ เกือกรัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กชายธนพนธ์ จันผะกา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงลาวัณย์ เณรเกิด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงศิริกาญน์ จันทรักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงสุทธิดา คงชูดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงสโรชา แก้วกำกง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๘๒

นางจอ เปามะโน ๕/๒/๒๔๙๑

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๘๓

นางละออ ขอนศรี ๓/๑/๒๕๐๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๘๔

นางสมบุญ ประมา ๑/๑/๒๕๐๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๘๕

นางสมพงษ์ ทองดวง ๕/๕/๒๔๙๙

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๘๖

นางสำลี บัวไข ๑/๑/๒๔๙๒

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๘๗

นางสุข แพงสาย
๑๕/๕/๒๔๙๐

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๘๘

นางแหวน กมไธสง ๑/๑/๒๔๙๒

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงกิตติญา สออนรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กชายจิรภัส กมลมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงธนภรณ์ สะอิงรัมย์

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

จันทร์อยู่จริง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กชายบุญเสริม ดวงมาเกิด
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ จำปาทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กชายสิปปกร ถาวร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงกรองแก้ว ทนไธสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุดคล้าย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศึกษาชาติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กชายกันตภณ ศรีจันทร์บุญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงคณิสรา พิพวนนอก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงคัทรียา พิมพ์อุบล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กชายจตุพร ยอดสังวาลย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กชายจิรวัฒน์ สุขนางรอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กชายจิระพงษ์ สีหามาตย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงจิรัชญา การสร้าง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ รุ่งสูงเนิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

ทีรัก

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กชายฉลองไชย วิจิรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงชนม์นิภา พงษ์พรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงชลธิชา ทัดจะโปะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงชลธิชา นารมณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กชายญาณพัฒน์ วงสีดา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงญาณิศา อยู่สุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กชายณัฐธพงศ์ เจ๊กนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กชายณัฐนนท์ จันทร์เกตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กชายณัฐพล มาลุน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงดวงกมล ยศศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงดวงรัตน์ นันทะเสน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กชายทิไกร สุดโสด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กชายธนกฤต ผันพิมาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กชายธนัช พิมแย่ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กชายธีรเทพ แพนไธสงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กชายธเนศพล นามวิชา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายนธี ชาญประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงนริสรา พัดทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงนัดชา ปวนกระโทก
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กชายนิพัฒน์ นักรบ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กชายบุญส่ง แท่งทองหลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายปกาสิต จาบวิหค
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายปภาวิชญ์ สายคำมี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กชายประวีณ โพธิขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงปรียา ชาภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงปุณยาพร โสภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายพนธกร บึงไกร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงพรกนก สิบทัศน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กชายพรพล รุ่งเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงพัชรพร ปานเกิด
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พาพาน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ชาภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กชายภาคิน หาญสันเทียะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กชายภูมินทร์ คำกล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กชายภูมินันท์ ทีรัก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กชายภูริภพ บึงไกร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงระริน เสียงดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ เกียรติหมืนศร

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงลักษมา วันศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงวรรณษา ห่วงนาค
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กชายวัชรินทร์ พืนหินลาด

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คำมณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงศศิธร สะสารรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงศศินันท์ โทนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กชายศักดิดา

์

เทพตาแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กชายสรยุทธ ปรักมานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงสาวิกา จันทะศิลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กชายสิทธิชัย วรรณสิทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กชายสิทธิภาคย์ จันทราช
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา มีสมาน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีราช
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กชายสุรัตนรัฐ นาราช
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงสุริวิภา ยิมมะเริง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สารีแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงสโรชา สอบเหล็ก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงอรสินี ภูบานชืน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงอัญธิสา คงสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กชายอัฐวุฒิ ศิลาชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ รูปงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กชายไตรคุณ บูระพา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กชายไพรศาล ชนะชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงกมลเนตร กุนอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กชายกรฤทธิ

์

หมอกมะเริง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร วันนอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยาเคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กชายกานต์ จิตรครบุรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กชายกิตติธัช ปองศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงกุลจิรา มันหมาย

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงจิรภัทร ชินโคตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงจิรัตติกาล ภิบาลศิลป
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กชายชัยชนะ ดาวช่วย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงชุติมา มะณีศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงฐิติวรดา จันทสาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพย์พันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงดวงกมล น้อมสูงเนิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงธนัชญา กัตโร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงธนาภา หงีวังตะกู
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงธาริณี เตชะวันโต
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

เทพนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงนุชวรา เจียวรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงบุษบา กวางสนิท
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กชายปณณธร จำปาเดช
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงพรรณพร สิมทัศน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงพรรภษา สีสด
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงพิชชา แก้วกุลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงพิมพิรา ตระกูลโส
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงพิรญาณ์ เรียงไธสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธินอก

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงฟาใส เกษวิทย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายภาคิน เครือพิมาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงภารวี เพ็งขะยัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงมาลีวัลย์ ดาวช่วย
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงรสริน เริมศรี

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินตา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงรามาวดี แฉล้มชาติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงริญญาภัทร์ รัตนพงศ์จินดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา เฌอรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ผึงผาย

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กชายวงศธร สง่าเนตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กชายวธัญู เดชโคบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายวรพล อำนวย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงวรรณา พลวิเศษศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงวรัมพร อาจคงหาญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กชายวรเมธ อำนวย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงวันนิสา จวบรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายสิทธิพล สว่างสูงเนิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา ภูหลาบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงสุนิสา การบรรจง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงสุวรรณา เชือไธสง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงสุวรรณี ปนกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงอริศรา เพียรการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงอลิตศา กล้าจริง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงเจนจิรา สระทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กชายเจริญเดช บุญเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงเพชรรุ่ง วังแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กชายเอกภพ เซียงอึง

่ ้

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กชายโชคดี รุ่งเรือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงกัณฐิกา กันหา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงจิราพร คำพุทธสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงชญาณี คุตะวัน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กชายชลกร ฉิมงาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงชัญญานุช รุ่งเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กชายชินดนัย จาระรักษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงชุตินันท์ เทียงนิล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันกง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงณัชชา กัญญาโพธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ปะหุปะไพ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พูนเกษม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงธัญรัตน์ สุรายรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงธันยพร วิชัยวงศ์
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงธารินี สาลาด
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กชายนราธิป รัวไธสง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงนฤมล แก้วอำไพ
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงนลัทพร กุมภากูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงนัยนา เดชโคบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กชายนิพัทธ์ วงค์จันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงบุณยาพร คงสวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงบุษรา ถาวร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กชายปฐวีธาร ชาญประโคน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงผอบแก้ว คงหาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงพรกนก อ่อนบำรุง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี รักเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ จูมพล
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงภัณฑิรา อุนอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงมาริษา ปตตาเทสัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ กรึกรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กชายลัทธพล ลอดกระโทก
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กชายวชิระ รูปกระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ อาจสุโพธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงวาสนา จุดโต
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กชายวิชยุตม์ พะเนตรรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงวิลาวัลย์ กิติพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กชายวิศรุต ทวดอาจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงศิริกัลยา กัลยาสนธิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กชายศุภเสกข์ พร้าวไธสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กชายสิทธิโชค ทรัพย์เมือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงสิริวิมล สมมุติรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา สุขยิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

หงษ์นาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กชายสุภวัทน์ ชัยอนันท์ตระกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงสุภาณี ทองอาจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงสุภาวดี แผลติตะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กชายสุรยุทธ์ ด่านแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงอธิษฐาน วิชุมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงอนันตญา อินเตีย

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงอารียา ซ่อนกลิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ หมอนคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กชายเอกลักษณ์ ธรรมบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กชายชนะศักดิ

์

ดูเรืองรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วนกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงภิรมย์พร เจียมสกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทามาศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กชายรวิพล โพธิงาม

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงลภัสรดา โยที

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงสุวรรณี กันจันทึก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงอภัสชา คงสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๘๕

นายกฤษณพงษ์ ตรวจนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๘๖

นางสาวกานต์ธิดา ทากลม
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๘๗

นายจักรภัทร ดียิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๘๘

นายชัยวัฒน์ ทองหมืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๘๙

นางสาวปนัดดา เมนไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๙๐

นางสาววรรณษา โกสุม

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๙๑

นายจิรายุ คอบบัวบาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๙๒

นายชนะศักดิ

์

สบาย
๒๕/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๙๓

นายธนากร เกษหอม
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๙๔

นายธีรยุทธ จันทะสาร
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๙๕

นายรพีภัทร เทียนปรุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๙๖

นายรัชชานนท์ จุไร
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๙๗

นายรุ่งทวี โชคมาก
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๙๘

นางสาวสโรชา น้อยจำนงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๕๙๙

นางสาวอาทิตยา สิงห์พลงาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๐๐

นางสาวเกษราภรณ์ เกตุมณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๐๑

นางสาวเบญจรัตน์ จันวงษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๐๒

นางสาวนัตติมา อัตขันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๐๓

นางสาวพัชรพร พรมมะเริง
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๐๔

นายศิริพงษ์ คุตะวัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๐๕

นางสาวสมิตา ไปวันเสาร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๐๖

นายอัครเดช หลาบนอก
๑๖/๕/๒๕๐๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๐๗

นายจีรวุฒิ แสนเสริม ๔/๑/๒๕๓๐ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๐๘

นางฐิติรัตน์ เครือผักหวาน
๒๔/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๐๙

นางสาวทิวาพร พึงภักดิ

่ ์

๕/๔/๒๕๓๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๑๐

นายธนวิชญ์ ศรีสง่า
๑๘/๓/๒๕๒๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๑๑
ว่าทีร้อยตรีปภัสรินทร์

่

สิริภัทร์เลิศ
๑๒/๒/๒๕๓๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๑๒

นายพงษ์พันธ์ สว่างวงษ์
๒๗/๘/๒๕๒๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๑๓

นางสาวยุวธิดา ชนะภุกดิ

์

๑๕/๖/๒๕๓๔
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๑๔

นางสาวรัชฎาพร พันธุ์วรรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๑๕

นางสาวละออง ลีลาน้อย
๒๖/๗/๒๕๒๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๑๖

นายวิโรจน์ ภาระจ่า
๒๙/๙/๒๕๓๐

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๑๗

นายวีระโชติ เพ็ชรรัตน์
๑๔/๘/๒๕๒๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๑๘

นางสาวสราลีย์ ศรีปญญา
๑๐/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๑๙

นายอเนก ตีเหล็ก
๑๘/๔/๒๕๑๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๒๐

นายอ็อด โสนางรอง
๑๘/๘/๒๕๓๐

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยางไธสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กชายจิตรกร นาวีสัมพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กหญิงนพมาศ หวัดวาป
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงปาลิดา แปนทะเล
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๒๕

นางสาวอุดมพร แก้วมาลา
๒๓/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงกัลยา คนชุม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงกานดา ปสสาสุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กชายกิตตินันท์ ตรีเมฆ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีมุข
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงจันจิรา สุขเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายจิรเมธ เกิดมี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กชายชลทิศ ส่งศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กชายชัยณรงค์ กุสะรัมย์
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงชุติมา คนชุม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงญาดา แจ่มใส

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายดนุสรณ์ ฉิวกระโทก
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงธนพร ชุมฝาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กชายธนรัฐ ยังงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กชายธนากร แก้วคาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๐ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายธีรนัย จันลาสัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงนัชชา เจริญรุ่ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กชายนันทวัฒน์ มะณีแสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงนิตยา เนาวสา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ดำกำเนิด
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ประกอบดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายประดิพัทธ์ ปรางค์ประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงพรทิพา ลดผักแว่น
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงพุทธชาติ ตึกสันโดส
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กหญิงมณี สาลีรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กชายรัชชานนท์ เปรียมสัจจา

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กชายรัตนชัย แก้วประกอบ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงวรัญญา สวัสดิวงษ์

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

เข็มขัด
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงศศิวิมล เทียบอาจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กชายศิริชัย กองกระโทก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงศิรินทร์ จันทะขันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงสายรุ้ง รุกขสนธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงสิริธาร นกพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงสุชาวดี คมกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงสุทัศนี มีภักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงสุภาพร เสรีไตรรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กชายสุรเสกข์ ใจดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงอภิภาวดี โลคลัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กชายอรรถพล มณีแสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กชายอร่าม ศรีเมืองช้าง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงเกวลิน เพ่งพิศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงเกศกมล คงสุขมาก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กชายกิตติภณ เชิญกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงกุลจิรา เจริญรัมย์
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กชายชญาภพ พัดพรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กชายฐิติกร จันทร์ดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงณัฐฐา ปดธรรมโย
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กชายดนุสรณ์ วันซวง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ สาคีรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงนุชชิตา คงตะคอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงปวิตา สุภาทิพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายพนม ยังงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงภัทราวดี ปานเขมา
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ดีสุด
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กชายวาทินี จีนบุตร
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงศาริณี สินสะโน
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กชายศิวดล ตะมลภาพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ ด้วงชรา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงอธิชา ชืนพงษา

่

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงอำพร ผดาศรี
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงเกียจแก้ว ชูสันเทียะ
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กชายไกรวุฒิ วิชัยยงค์
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๘๘

นางสาวฉัตรดาว จีนยา
๙/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๘๙

นางสาวสุภาพ ไขรัมย์
๒๗/๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงซันญา ด่านกระโทก
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงบุญเรือง ปญญาพิสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงมาลินี แก้วละมุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงศิรินภา กลีบกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงกรรณิกา ทองเปยม
๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงกันตนา เชิญประโคน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อิมเอม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงฐิตาภา การเพียร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา ปดไธสง
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงธนัญญา ศรีผดุง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงธิญาดา บุญทรา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กชายพลากร ยิงนอก

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงภูสุดา สาแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงลลิตา กระแสรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงวรรณภา จันทร์นอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กชายศิวกร ศรีหอม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กชายสมศักดิ

์

บุญครอบ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงสุภัสสร ทุ่งกระโทก
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กชายอรรคเดช ดวงนิล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กชายเขมทัต พันจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กชายเทวฤทธิ

์

บุลานอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงกฤติยา หงษ์ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงจรัสทิวา โต๊ดชนัง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กชายจักรพล บุญครอบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กชายนิวัฒน์ ศรีสุนนท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายปรินทร เกาะแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กชายวรชน สมบูรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กชายสรศักดิ

์

เสมอภาค
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กชายสิงหนาท เท่าไม้สม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงสุภาพร แซ่ก๊วย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงสุรีวัลย์ ทองคำม้วน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กชายสุรเดช พรมหู
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ขยันงาน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงกิตติมา บุตรทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงชัญญา คำสอนพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงธนพร สุขสงวน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กชายธวัชชัย ประเสริฐศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงวรรณิกา เกาะแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ พลกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงวิภากร แปนตระกูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงศวิตา ทุ่งกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กชายสุภนัย พิมลนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงอภิญญา แก้วงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงอรณิชา เสามัน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงเพชรฎาพร สารสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กชายเมธพนธ์ อบอุ่น
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงบุณยาพร สีสวย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๓๗

นางสาวดาวรุ่ง อยู่ยังยืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๓๘

นายบรรจบ จ้อยสาคู
๒๖/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๓๙

นางสาวสุกัญญา บุญมาพิลา

๒๙/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงนรีกานต์ พรมทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงประภัสสร สมานมิตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงปวีณา เฉลิมรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ โสปญหริ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงศศิมล มาตย์นอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ บัวทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงปวีณา จงทัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายวิธรินทร์ ดวงจิม
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงศศิธร วงศ์กาฬสินธุ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงอมรวรรณ รุจิรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กชายเศรษฐา จูกูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ทิสารัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงชลธิชา พวงลี
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงนัทจิรา อาวุธพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กชายประวิทย์ อุไรรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงสุธินี แพงเจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงอดิวรรณ อาวุธพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กชายอดิศร หมู่ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กชายอุ่นเรือน มีทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๕๙

นางสาวนพวรรณ ปรัจักษ์
๑๒/๔/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๖๐

นางสาวแววตา สำอางค์
๙/๑๒/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงจิราพร แก้วกำมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดาวุธ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงณนิศรา สมานพงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กชายตะวัน แสงรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อินทร์สาหร่าย
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กชายนันทวัฒน์ แดงดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ มรรครมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงมธุรส ฉิมจารย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ คุณศึกษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กชายวัชรพล สุวรรณรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กชายวีระพล หงษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงสกุลรัตน์ สิงห์รัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงสิริวิภา เพ็งยอด
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา หอยสังข์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายอลงกต อิสโร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กชายอำไพ กองสำโรง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงเบญญาภา อินคะเนย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กชายชาญณรงค์ จีนกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สังข์สูงเนิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๔ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายธีรพงศ์ ศรีเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายธีรภัทร น้อยผาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กชายนุติ ทองคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงพิชญณัญ ดงคำสี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญบันดาล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงวิกัลญา ประสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ขาวหมืนไว

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กชายอนุชิต โพธิวิเศษ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงอัจฉริยา ซุ่นกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กชายอิศวะ วัดวาป
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทิพย์บำหลาบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา กลังพิมาย

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงตะวันฉาย สุดเฉลียว
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กชายธนภัทร ทับทิม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กชายธเนศ สมุติรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กชายปริวัฒน์ หารี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กชายปยวัฒน์ บุตรวิชา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กชายพงศ์ปณต สอิงรัมย์

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงวิกัลญา แก้วกำมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงศิริญญา แก้วสมบัติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กชายศุภกรณ์ หลอดทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สินสุพรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กชายอัครเดช โพธิวิเศษ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กชายอัตพล ราชโทศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ กลมกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๐๕

นายไพรัตน์ แพทย์กิจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๐๖

นางวันเพ็ญ ภูมิค้า
๑๑/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๐๗

นางหอม ศรีทร
๑๙/๐๖/๒๔๙๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๐๘

นางอำไพ พยัคษา
๐๑/๐๑/๒๔๙๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๐๙

นางสาวกรกช มารอด
๑๑/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๑๐

นางกษมวรรณ พลดงนอก
๑๓/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๑๑

นายชัยณรงค์ ทองภูธร
๐๙/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๑๒

นางสาวธันยพร มุ่งดี
๑๘/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๑๓

นางสาวนันทนา สุดใจ
๐๕/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๑๔

นางพิเศษ เสยกระโทก
๐๔/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๑๕

นางสุกัญญา อุทก
๒๒/๐๓/๒๕๐๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๑๖

นายอภิเดช เสยกระโทก
๑๕/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๑๗

นางอรทัย ประทุมตรี
๑๒/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๑๘

นางอรพิน เพียรขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๐๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๑๙

นางอรสา ประดิษฐ์ธรรม
๐๔/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๒๐

นางโสภา แก่นนาคำ
๐๙/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๒๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เกิดโมลี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กชายกฤษฎา ชนพิมาย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กชายธนพงษ์ สิงห์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กชายธราดล มะริรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงปนัดดา เหลืองอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กชายสงกรานต์ เสียงโต
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กชายอัครพล สีบุญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงชนัดดา สิงห์ทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เพ็ญสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงณัฐนิชา พรมมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงต้นรัก บุญทูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงนัฐฐินันท์ จันนอ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ นามโคตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงพิมลพร ดำงาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงพีรสา ธรรมดา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กชายวราวุฒิ อุสันเทียะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงสรัลยา อุดแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กชายสิทธิพรชัย นามโคตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กชายสุริยา สมบูรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กชายอรรถพล บัวหอม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กชายอันดามัน บุญล้อม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ราณศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงไชยพร เจริญดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ มีแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงกัลยาณี อบอุ่น
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กชายการันยภาส อบอุ่น

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงจิตรา บุญทูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กชายธนวันต์ นามนุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กชายธีระเดช อบอุ่น
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงนันทัชพร ครจอหอ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กชายปฏิภาณ บุญทูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กชายปยวัฒน์ โฉมงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กชายภัทรพล นรดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

ปานทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงสรินทรา โสนาคา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงสุวนันท์ มีแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ นามมะโคตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงอรัญญา ลินไทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงอริสา คชเสียรสืบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กชายอานนท์ ธิธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงอารดา โพธิเงิน

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงชลลดา อบอุ่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กชายชาญณรงค์ บุญประกอบ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงณัฐนิชา วะลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงทิพปภา นามโคตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงธีรดา ห้าพุทรา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายธีรภัทร บุญประกอบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กชายนนทวัชร โพธิเงิน

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงนฤมล อุสันเทียะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กชายภูธนะ เพ็ชดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงวรรณิศา ชุ่มภักดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงวิภาดา ราชบัณฑิต
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงศศินา บาตรโพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา สุริด
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงสุนิสา นามนุ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กชายสุรชาติ งาหอม
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงอรสา วงษ์สกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงอริศรา จงวัฒนาสถิตย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ สาจะโปะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายจักรกริช รุ่นเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงปริศนา จงจอหอ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงพลอยนภา ดอกไม้
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงสายรุ้ง วรรณพิรุณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงสุกัลยา มีระหันนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๘๕

นางกิตติชญาห์

์

เจริญสุข
๒๓/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๘๖

นางชูศิลป หันสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๘๗

นางสาววนัสนันท์ สุขแสวง
๒๓/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๘๘

นายกลำ สุขแสวง
๒๑/๐๗/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ช้อยขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงจิตรลดา ศรีพระจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ฝกมะดัน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กชายทินวุฒิ อุ่นกระสัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กชายธวัชชัย ดึงกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กชายปรัชญา บุญชุมแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กหญิงปรารถนา สมขุนทด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงพนิดา เอือมเก็บ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ มีจัน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงสุการดา หนูมะเริง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงสุพพัตรา ปานงูเหลือม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กชายอานนท์ พลอยกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กชายแสงอรุณ แก่นสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายแสงเพชร พรมราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงจันทพร จันทร์ฝกมะดัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงนฤมล ปานพรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงวริญญา ศรีพรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงวาสนา อ่อนน้อม
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงสาวิตรี สมจิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงสุวิมน แตงอยู่
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กชายคงคา มงคลบุรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายบุญเลิศ ยนต์กลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กชายมนัส ผึงผักแว่น

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงศศิธร โฮนกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงสิริยากร พุทธานุ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงกนกพร เลิศกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กชายณัฐวุฒ อินณรงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กชายนพคุณ ปญญาสิม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กชายนัฐพล กลกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงปวริศา ทิศกระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงปยดา แก้วบุบผา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงพรทิพย์ มิมะรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทังกระโทก

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงสุภาพร กูบกระโทก

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงเหมือนแพร ทานกระโทก
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงกนกอร บอนสันเทียะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงกฤติมา จันทร์ขุน
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กชายกิตติกร พะไลดำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ทานกระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงชลิตา คงทรัพย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กชายชัยวุฒิ ทานกระโทก
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงญาดา ไทยกระโทก
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงตรีนุช แดนมะดัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กชายนภดล แตงกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กชายประวุฒิ ดำกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กชายพัฒนวิชญ์ สุภีเจริญพงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงรวงทอง ทิศกระโทก
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กชายราชประชา มีนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงวรรณรยา นุตไธสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงศิริพร แทวกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงสุจิตรา พร้าวไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงสุดาพร เมิงกระโทก

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงสุภาดา แตงกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กชายสุรวุฒิ ทานกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กชายสุระชัย เทศกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กชายสุริยา พานงูเหลือม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พะไลดำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงอารยา ปานงูเหลือม
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงเปรมวดี ทามาศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กชายกังสดาล นาโควงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงคณิศร แหวนเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กชายทวีพงษ์ พลคำมาก
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กชายธวัชชัย คูณกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายมงคล บุตรวิชา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กชายสหรัฐ บุญหว่าน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงสิริอร ทองสุขนอก
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กชายอนุชา นวลงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงกาญจนา ใจเอือ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กชายจำลอง บุญสา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงฉัตรพร นรโคตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงปนัดดา ถาพินนา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๖๐
เด็กหญิงประภาภรณ์ สมศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กชายพันธกานต์ เคนไธสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กหญิงสิดาพร ด้วงนิล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงไพรินทร์ เจิมโพธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หงมะณี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงชลิตา นะรินนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กชายตะวัน แสงกล้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กชายวายุ คราจันทึก
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงสมฤทัย กระโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กชายอดิศร เนือทอง

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กชายเพชร แทนกลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงจารุวรรณ พิมไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงพรรณสา สุขศาลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กชายพิพัฒชัย บุญมี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงสุกัลยา ถาวรศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กชายสุรพงษ์ ผมทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กชายอดิลักษณ์ ทิมไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงฐิติมน จันทรเกตุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พัดพรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กชายทวี สาสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงทิพย์เกสร โกธแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ธรรมบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงสุพัตรา โสภา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กชายสุวสันต์ โสดาพัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงอัฑฒกานต์ จงสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย นันทรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงคริมา เกิดกระโทก
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ผลเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา ปทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงตะวันฉาย เหล่าศาลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กชายต้นตระการ บุตรทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงทาริกา บุตรทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายธนกร มีแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กชายธนพนธ์ พรมบุตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กชายธีรพงษ์ บุญล้อม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงนิชนิภา บุตรทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงอัญชิษฐา จงสุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กชายเทพทัต บุตรทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงกุลสตรี ศรีสร้อยพร้าว
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กชายชานนท์ โสมนัส
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงฑิตยา สมาชิก
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กชายนรินทร์ธร บุญทูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ฉิมจารย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงปณิตา เตปนวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กชายปุณวัฒน์ วันวิเศษ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กชายผลสภัส ผลเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงพัชชา มีแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงอังคณา วุฒิยา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๐๘

นางนวลจันทร์ อาจนะ
๒๕/๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๐๙

นางรัตนา อินทอง
๒๙/๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๑๐

นางละม่อม ปตตาเทสัง
๒๔/๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงจิรัญญา ฉิมจารย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงชฎาพร จำปาทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี มังกูล

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงวนิดา วุฒิยา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงไพลิน หวังลายกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๑๖

นางสาวรติรถ สมศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๑๗

นางสาวมณีรัตน์ ธรรมดา
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๑๘

นางสาวเดือนนภา เชือคำเพ็ง

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๑๙

นางสาวเบญจมาศ คุสิตา
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๒๐

นายอนุวัฒน์ สวาชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๒๑

นางสาวฐิติมา ฉิมชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๒๒

นางนวพร หมอทอง

๒๓/๑๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๒๓

นางสาวนิพากร ชะนะนาน
๐๒/๑๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๒๔

นางสาวปนัดดา หาญวารี
๒๐/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๒๕

นางสาวยุพิน กรุมรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๓๐

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๒๖

นายรัฐกาล รองกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๒๐

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๒๗

นายวุฒินันท์ นามนาค

๑๘/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๒๘

นายศราวุธ ดุนโคกสูง
๑๖/๐๗/๒๕๒๓

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๒๙

นายสราวุทธ โสพรมมี
๒๕/๐๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๓๐

นายสาคร สุขพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๑๖

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๓๑

นางสาวสุกัญญา คงทันดี
๐๘/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๓๒

นายอดิศร อ่อนลำไพ
๐๓/๐๘/๒๕๒๔

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๓๓

นางสาวอมรรัตน์ จันทร์พายับ
๒๖/๐๔/๒๕๓๐

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๓๔

นางเพ็ชรรัตน์ โพธิหอม

์

๐๒/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๓๕

นางสาวเสาวรี พิบาล
๒๗/๐๙/๒๕๒๐

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๓๖

นายโกเมน จินาวัลย์
๐๕/๐๒/๒๕๐๘

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๓๗

นางสาวธิติวรกานต์ เข็มบุบผา
๒๘/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๓๘

นางสาวรุ่งอรุณ เทียรวรรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา สิงสนัน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงอินธิรา ตุ้มจงกล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงกิตติมา คงกระจาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ กงกระโทก
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา เกยมณี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงเวธนี พันธ์ครบุรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๔๕

นางสาวกันตพร เหมานางรอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กชายญาณพัฒน์ แสงมาลี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กชายนฤเบศ คงเปนนิตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๔๘

นายพสุธร แวววงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กชายพิพัฒน์ กันหาชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงภัทราพร วิเศษอุด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๕๑

นางสาวศิโรรัตน์ สวนกัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงสุพรรษา ตุ้มจงกล
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๕๓

นายสุริยะ จงวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๕๔

นางสาวอารียา ยืนยง
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๕๕

นางสาวกัญญารัตน์ หอมกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๕๖

นายขจรศักดิ

์

พูนเจดีย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๕๗

นางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๕๘

นางสาวทัศนีย์ บัวนาค
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๕๙

นางสาวบัณฑิตา ฉากกิง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๖๐

นางสาวพรนิภา อาทวัง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๖๑

นางสาวพีรดา ไชยสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๖๒

นางสาววิชุดาภรณ์ มีเชือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๖๓

นางสาวศิริลักษณ์ หยิบส่วน
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๖๔

นางสาวสมฤทัย ทิพภสอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๖๕

นางสาวอภิญญา จันสองศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๖๖

นางสาวอารียา สุกเสกสรร
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๖๗

นางสาวเกวลิน ประจำจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๖๘

นางสาวเปยทิพย์ ดีสันเทียะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๖๙

นางสาวกัลยรัตน์ มลโมลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๗๐

นางสาวจันจิรา พูนแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๗๑

นางสาวจิตรานุช แจ่มจำรัส
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๗๒

นางสาวจิราพร เบ้าบุญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๗๓

นางสาวทิพพรัตน์ คงสืบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๗๔

นายธาวิน สำเภา
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๗๕

นางสาวพรธิชา กาละพัฒน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๗๖

นางสาววันวิสา ศรสุด
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๗๗

นายวีรยุทธ วันชาดา
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๗๘

นางสาวศรีสุดา สมิงรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๗๙

นางสาวศุภรัตน์ ตุ้มจงกล
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๘๐

นางสาวสายทอง จบสัญจร
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๘๑

นางสาวสินีนาถ มฤกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๘๒

นางสาวสุทธิดา โคตรประทุม
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๘๓

นางสาวกรรภิรม แสงหิรันต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๘๔

นายกฤษณะ ปดไธสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๘๕

นางสาวขนิษฐา เจตบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๘๖

นางสาวจุฑามาศ ขิงรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๘๗

นางสาวภาวิดา โตคีรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๘๘

นางสาวศุภศร สำเภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๘๙

นายสายชล นวลฉิมพลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๙๐

นายอวิรุทธิ

์

แก้วบุตรสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๙๑

นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
๒๓/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๙๒

นางจิราพร รุกขสนธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๙๓

นายทิชากร เพิมพร

่

๒๓/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๙๔

นางสาวธีมานันท์ ลีประโคน
๑๐/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๙๕

นายวิทยา บุตรอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๙๖

นายสมศักดิ

์

สวัสลำ
๐๘/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๙๗

นางสาวอรุณวรรณ วงศ์แก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

นาคนาคี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงมาริสา ศรีคชินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กหญิงหยกกริช ทากลม
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๐๑ เด็กหญิงเบญจกัลยานีย์
เคียงพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงจิณณพัต พุทธศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กชายรุ่งอรุณ แว่นสำโรง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงวิภาวี ศรีณรงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กชายศิริชัย พิบูลสุขสิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงอัถยา ชืนใจดี

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงอาฐิติยา อยู่นาน
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงกนกนิภา เพชรประกอบ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงกมลรส ลาคำภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงชลิดา ดวงนิล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงธนัญญา พิมละมาศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงธารทิพย์ อักษร
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงนฤมล ใบโพธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงนัดดา ทากลม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงนันทิตา พลัดอุบล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กชายนิติศาสตร์ โรจนเอกธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงปวีณา พนมรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กชายปยวัฒน์ ทางฝน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กชายพงศ์พณิช อุ่มพิมาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงพรธิตา มาตา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงพิชญาภา ฤทธิกระจาย

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงภัณทิรา โคตรศรีเมือง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงมลฤดี มีภักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงวิชดาลัย ดุมแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ด้วงนางรอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงสุวรรณี จิมมอญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงอภิสรา ศรีดาพล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงกัลยา แสงกล้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงจิราภา แย้มทองหลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จงวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงชณิภรณ์ ศรีทอง
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงชนิภรณ์ ศรีทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กชายชาคริต เกษกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงณัฐฌา หลับรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองดำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองนาค
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กชายทินภัทร จีนรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กชายธีระพงษ์ สุทธิโส
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงนาตาลี ยศเสถียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงนิราภร มงคลชาติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงนีรชา ธุรินไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงนีรชา ธุรินไธสง
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ สิงห์ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กชายพรศักดิ

์

ผิวละออง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กชายพรศักดิ

์

ผิวละออง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน กองสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงภาณิตา ประกอบแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงมณฑิตา ผ่องพรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงยุพิน นาคินชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อานไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงวรนุช เกิดนารี
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีคะณานุรักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงศรินธร ศรีดาพล
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๕๔
เด็กหญิงสุดปรารถนา

ดวงนิล
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงสุทธิดา จีนรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงอริสา ศรีวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงอลิสา ศรีวงค์ ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงจตุพร เลาะครบุรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงนงนุช กันทะสี
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงปยธิดา อ่วมอาจ
๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงปยธิดา อ่วมอาจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายศิรศักดิ

์

บุณฑรีย์รักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงสิราวรรณ ปะวะโน
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กชายอำพร ขันติวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองดำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงสืบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๖๗

นายอุดมศักดิ

์

เจริญศรี

๒๒/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กชายจิรชัย ตึดสันโดษ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงชลิสา คงรักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงชุติมา ทองหย่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงณรัญญา หอมโลก
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงธิดา ซ้อนรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงนิตยา พูนแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงปฏิพร สุขไกรสร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงพนิดา มาตมูล
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงพิยดา จันทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ แคไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กชายภานุสรณ์ ไกรสร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กชายภูชนะ รัตนวิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงวัทนวิภา เนิบกระโทก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงสรัญญา ศรีทานนท์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กชายอาคเนย์ คณะสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ญาตินิยม
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงจิราพร เทียนจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ กาญจนสมบัติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มูลมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กชายนพพล อย่านอนใจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงปทมา จำปาทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงพัชรพร นาคุณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กชายพิทยา วงศ์มณีใส
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กชายวราวุฒิ โยธานันท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กชายศักดิชัย

์

สุขศาลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงสุธิมา โตคีรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยิมแย้ม

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงจิรพรรณ โสดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงจิรวรรณ โสดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กชายธัชพล ลาภเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กชายธานินท์ สนธิองค์

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงบวรภัค จีเพชร

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กชายบูรพา สุทธิปญญา
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กชายพรชัย โยธานันท์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กชายรัฐพล โสรัมภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายสรรชัย สุรายรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงเกสรา ยืนบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กชายโกศล นุชิต
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๐๖

นางสาววรารัตน์ รุ่งเปา
๒๗/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๐๗

นางสาวอริสา รัตนบุรี

๒๗/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กชายกวินภพ เหลาหอม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงชลธาร ช่วยแสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กชายดนัย แสนรถ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงปาณิศา ไพรบึง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กชายพรรษา ศรีราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กชายรัฐธรรม พิจารณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงสิริภา ทองงาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงอรนุภา วงศ์ศรีลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ไชยโก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กชายเอนก มังคัง

่ ่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงแพรวา มะทิเกาปะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กชายกฤติเมธ ประพาสพงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงกันตาภา ผมทำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิจักร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กชายณัฐพล หลงรัก
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กชายณัฐพล อ่อนกันหา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงทิวาพร ศรีคำแซง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายธนบดี ชัยวัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กชายธนากร สารคร
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงนัฐกาล พรมธิดา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ สิมมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงพรพรรณ หาญวารี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงภาวดี บกสันเทียะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงวิภาดา วงษาเทียม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ห้องหนองซำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กชายสราวุทธ เพิมดี

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สายัญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงสโรชา ประเสริฐศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มหันตะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กหญิงเหมือนฝน เสาร์วงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงกมลพรรณ สมพร
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๓๙

นายกรชวัล เพ็งสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงจีรนันท์ หงษ์แก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงชรินดา สุภาพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงญาณิศา ชิมหนองแวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กชายณัฐพัชร ชาติเพ็ชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงดาราวรรณ เดิมทำรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงทิพย์ลักษณ์ รักสิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงพรรณนิภา โตคีรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กชายพิชัย คุ้มสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กชายพีระพล โยธานันท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กชายภัทรพงศ์ วงศ์ศรีลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๕๐
เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ

โถทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กชายวรชิต อริยะเพชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กชายวาทิตย์ วันเพ็ญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงวิภา ดวงนิล
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กชายวุฒิชัย โถทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงศศธร ทองพ่วง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงสุภัชชา เคนมาตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงสุวธิดา เหล่าชุมพล
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงอชิรญา ทิพภสอน
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงอภิญา ฝายสงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กชายเขมทัต เลไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กชายเทวา ซึงรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงสุทธินันท์ เรืองสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๖๓

นายจักรกฤษ สีจันท้าว
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๖๔

นายจักรวาล นันทบุตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กชายณัฐพล บุญเพิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กชายฉันทฑีกร ยาวไธสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงกรกนก พวงกระจาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงครองขวัญ ตีเหล็ก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงจิดาภา เหล่าชุมพล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๗๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โพธนอก

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงปวีณ์นุช อภินันทเวช
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กชายพัชรพล เพชรตะกัวปา

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มุ่งพึงกลาง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงสุนิษา ไชยศาสตร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กชายนครินทร์ บูรณ์เจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงภานุชนาถ ลาดกระโทก
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กชายภิชนา ซือมือ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กชายศราวุธ โรบินสัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงสุณิสา พูนอนันต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ ชำนิกล้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญคุ้ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กชายกิตติพิภัทร์

์

วงษ์อินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กชายจักรภัทร พุทธรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงจันทิมา ทันศึก
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงฉัตรฑริกา กำกิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กหญิงชลนิชา บัวจะโปะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กชายถิรนัย จอกกระโทก
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กชายทินภัทร นวมนิม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กชายธนากร แจงกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงธัญญาพร พะวิขุณี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กชายนัทธพงศ์ พรมบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ วาปกัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กชายบุญพิทักษ์ ปธิรูปง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กชายประจักษ์ ลาภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กชายพงษ์พัชร พลหาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กชายพลทัต ชัยมัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงมุทิตา หน่างเกษม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงรินรดา ดรศัพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงวรรณกานต์ อดุลสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงศรันย์พร จันนอก
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กชายสนธยา พาพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนโคตร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงสุทินา แสงกระโทก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงสุภาพร สัมฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๙ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงสุภารตรี ชมตะคุ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ค่ากระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงอัญชลี ศรีสุระ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงอานิสา รวยจังหรีด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กชายอำนาจ ดวงนิล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๑๐
เด็กหญิงเพชรชรินทร์ พันธ์ตา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงกัลยาณี หัศครบุรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงกาญจนา ราญมีชัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงกานดา จันทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงจารุวรรณา ฉุนจังหรีด
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงจีรวรรณ ขุนครบุรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กชายบารมี พูลเพิม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงประภัสสร อาจปรุ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงปาณิศา มนจังหรีด
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงภรทิพย์ ศรีสุระ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กชายวีรพงศ์ เบ้าเกษม
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กชายวีรวัฒน์ ลอยกระโทก
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา เคยกิง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชัยชนะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กชายเปรมชัย โคสุวรรณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๒๕

นางสุวลักษณ์ เกตุผักแว่น
๐๗/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงกนกพร บุญเพ็ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงกรรณิกา คำชมภู
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงกุลยา ลาดแท่น
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ จินดาศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงชนันญา ดวงนิล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงทัตพร บุญอบ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงธวัลหทัย ไพรวัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กชายธาราทิตย์ แววสุขเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ โสรถาวร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงนุชวรา พานิชศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กชายพัชรพล เหลาทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายพิสุทธิ

์

ฝอยจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงภัทรมน อรรถวิทยานุกูล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กชายวรพล ทีอุทิศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๐ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงวิชุดา คมปก
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ แหววกระโทก
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงศศิลักษณ์ จาดนอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กชายสุริยา นารี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กชายเจษฎา ศรีเตชะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงบุษยมาส แปนดวงเนตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงกัลญา พลวงกิง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงณิชกานต์ ขาวปะคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายธนกร พรมธิดา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กชายธีรเดช สุรายรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กชายนราวิชย์ มีเอียมศิลป

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กชายประทาน มาลัยติด
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงพิมพ์พิดา บริบูรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงวัลลญา ละสามา
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมนัส
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงอัญชิสา ขำเอนก
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๕๖

นายกรีนชัย แก้วรอดศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๕๗

นางสาวกัญญารัตน์ สุมาลุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๕๘

นายกีรติ ปนะถา
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๕๙

นางสาวชลธิชา จันทร์พงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๖๐

นางสาวชลิตา จะริยะมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๖๑

นางสาวทิฆัมพร เปล่งชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๖๒

นายธนพล เรืองนางรอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๖๓

นายนครินทร์ มูลประดิษฐ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๖๔

นางสาวนิจฉรา สุขผล
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๖๕

นายบรรพณากร คำมะนะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๖๖

นางสาวปริศนา หลังศรีสุข

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๖๗

นางสาวพรรณิภา สิงห์คำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กชายพศวีร์ ศรีบุญโรจน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๖๙

นางสาวพิชชา สุนทรารักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๗๐

นายพิริยะ สีมาโลฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๗๑

นางสาวภัทรพร บุราณรมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๗๒

นายภีรภัทร ไกลสูนย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๗๓

นายวุฒิไกร ลีลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๗๔

นายศตวรรษ เมฆปะคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงศราวดี อนุรักษ์วงศา
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กชายศักดินรินทร์

์

พิมพกรรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กชายศิวกร สิมสีดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๗๘

นางสาวสมฤดี จอดนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๗๙

นางสาวอรพิน ทิพพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๘๐

นายอัจฉริยะ อยู่ในวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๘๑

นางสาวอุไรพร ชำนาญเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๘๒

นางสาวกัญญาณัฐ เสนกระจาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๘๓

นางสาวกัญญารัตน์ บุญเกิด
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๘๔

นางสาวกันติยา กระแสโสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๘๕

นางสาวชมพูนุท ช้อยสระน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๘๖

นายณภัทร ขอทองหลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๘๗

นายณัฐวุฒิ นิรภัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๘๘

นายธีระศักดิ

์

อรรถโยโค
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๘๙

นางสาวนิภาภรณ์ คุตรสูตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๙๐

นางสาวนุสรา คุตรสูตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๙๑

นางสาวบุญชนิต จรรยาศิริ
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๙๒

นางสาวปฐมาวดี บำเพ็ญพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๙๓

นางสาวพิมลพรรณ ประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๙๔

นางสาวพิศมัย เย็นกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๙๕

นายพิเชษฐ์ ลาหนองแคน
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๙๖

นายพีรพล ชำนาญสืบ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๙๗

นายวรเชษฐ มากสลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๙๘

นางสาววันวิสา คุ้มสุวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๓๙๙

นายวันเพ็ญ อรัญพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๐๐

นายวิวัฒน์ โพธินางรอง

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๐๑

นางสาวสรินญา ธรรมนาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๐๒

นายสิทธิพงษ์ สะตะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๐๓

นางสาวสุทธิดา เนียมมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๐๔

นายสุรศักดิ

์

ตากงูเหลือม
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๐๕

นายสุรัตน์ แก้วตา
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๐๖

นางสาวอภิญญา ศรีโสภณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๐๗

นางสาวเกษรา ศรีสมบูรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๐๘

นายเรืองอำนาจ ช่างพะเนา
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๐๙

นายเอกภาพ ราชสอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๒ / ๓๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๑๐

นายไพรัตน์ โพธินางรอง

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๑๑

นางสาวกรรณิกา เพชรกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๑๒

นางสาวกิงแก้ว

่

แช่มประเสริฐ
๒๔/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๑๓

นางสาวจริยา งามโอสา
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๑๔

นางสาวจิราพรรณ จงวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๑๕

นายธนวิทย์ งามกิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๑๖

นางสาวนัยนา แฝงประโคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๑๗

นายนาถวัฒน์ บุญจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๑๘

นายนิธิกร คำน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๑๙

นางสาวนุชนาถ รอดนางรอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๒๐

นางสาวนำฝน วงค์อินทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๒๑

นายปฐวี ไพจิตต์
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๒๒

นายพรชัย ยางนอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๒๓

นางสาวยุพา รักษาสระน้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๒๔

นางสาวระวิวรรณ ดวงจำปา
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๒๕

นางสาวรัตนาภรณ์ สุขนางรอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๒๖

นางสาววรรัตน์ เกิดประเสริฐ
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๒๗

นางสาววริศรา ถาดจังหรีด
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๒๘

นายวสันต์ เพชรประกอบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๒๙

นางสาววิรักษณา ลอยกระโทก
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๓๐

นางสาววิลาวัลย์ สียางนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๓๑

นางสาววิษากร สืบสุนทร
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๓๒

นายวิสิทธิ

์

สะตะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๓๓

นายวีระวัฒน์ กลมเกลียว
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๓๔

นายศักดิณรงค์

์

ธรรมนาม

๒๑/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๓๕

นางสาวศิริรัตน์ รองกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๓๖

นายสมหมาย เรืองปะคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๓๗

นายสิทธิพล จันทกล
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๓๘

นางสาวสุดารัตน์ พันณรงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๓๙

นางสาวสุดารัตน์ วงเวียน
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๔๐

นางสาวสุวรรณี เลิศกระโทก
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๔๑

นางสาวอพิสมัย เมฆปะคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๔๒

นางสาวอรญา ถุนนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๔๓

นายเทิดเกียรติ วงเวียน
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๔๔

นางสาวแสงดาว เรืองปะคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กชายกนกชัย เพ็ญศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กชายกษิดิศ ธงฉัตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์วิเศษ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงณัฐพร มาตรวังแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายณัฐวุทร แสนภูมี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงนิชานันท์ ฝอยจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงนิภาพร แทนคร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงบัวบูชา โสรถาวร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กชายปภังกร นุ่มด้วง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงวรรณิษา นนทะนำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงศุจินทรา เนตรหาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล ลาลาด
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กชายจิณณวัตร อักษร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงนำเย็น ใจบริสุทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กชายวิรุฬห์ ดีนอก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงอรัญญา ประยงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กชายกัมปนาท ปลัดครบุรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กชายจักราวุธ ตองดำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กชายปญญาชน ดาดวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงปยากร ตามครบุรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงพรทิพา ลาดกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงพรรณี รำมะนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงมัญทนา จรจรัล
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กชายอธิศ หาญวารี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงจริยา เหลืองกระโทก
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงจันจิรา ประเมินชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงจิตตินี จันทะเสน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงณัฐวิภา ชุ่มครบุรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กชายธนชิต ทองศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงนีรชา รูปกระโทก
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงบัวชมพู มิงามรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กชายพงศ์พล บุญเสนา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กชายพรเทพ จิตนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กชายพรเทพ สงสิเอียม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงพัชรี เหล่ากอดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กชายพัฒน์ธนกิต งามกิง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กชายวิเศษ หาญกูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองขาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หินผา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ เสนศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กชายเชษฐา จันทร์พลงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงแก้วมณี บุญวอน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายกนกพล เทียมสร้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๘๘

นายก้องภพ ทองศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กชายทัตพร ลาดกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงธญา พิมพ์จันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กชายปริพัฒน์ พวงปะคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงพรสุดา แววจังหรีด
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กชายพันธกานต์ ทิพย์พันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กชายอังกูล สารากุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูแฉล้ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กชายชัยมงคล กองแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กชายณัชพล ศรีเหง่าขำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงทิพปภา คงบุรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ ชุมศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงบัวตอง จรจรรย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงรัตติกาล ไม้งาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กชายวรินทร ท่อมจันทึก
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงวศินี บุตรศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กชายวัชรพล หอมทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงศรัญญา สวยครบุรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงสลินทิพย์ วิลัยลัพ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กชายสิทธิชัย อ่อนวิมล
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงสุจิตรา เจริญใจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กชายสุทัศน์ สงเปอย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงสุพัชชา จรจรรย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กชายอธิโพดิม ปะริเตนัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงอรจิรา ลมกระโทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงอรพิน เถิงนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงอรวรรณ โตบุญมี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงกชวรรณ ประจง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กชายกุลชาติ แรมพิมาย
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กชายชยากร บัวจะโปะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ทัดแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงปรีญาภา สมใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กชายพิสิษฐ์กาล ผิวสำโรง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กชายมนัส นากุดนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงรวิพร สมานผิว
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงวัชรี สุขตระกูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๒๔

นางสาวสุธิตา บุญทา
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงสุรดา อรัญพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กชายอนุภัทร เข้งนุเคราะห์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กชายเรืองศาสตร์ เกษแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๒๘

นายกันตินันท์ แร่กระสิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานชารี
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กชายพีระพล สงเปอย
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงภควดี หอมทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงรติกาล เรืองคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กชายรัตพล สมใจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๓๔

นางสาวสุจินดา ภิรมย์จิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงเหมือนฝน เหมวิหก
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงจินตพร เขตนิมิตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองมาก
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กชายธรรมสิทธิ

์

พิพ่วนนอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงวริศรา สินชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงวิชาดา พันชนะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงวิศัลยา สินชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงไอลดา ขันธะจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงจรรยพร สุทโธ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงจินตนา สารบรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงปาลิตา เปราะทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กชายปยะพงษ์ ปยมาตย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงวิววนา พรมไชยา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กชายสอาด ปจมิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นวนศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงอรุณี ฮะสูงเนิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงเมธินี ผลนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงจิรนันท์ อุมานนท์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงธนภรณ์ มีแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงวรรณิภา พรรณรงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กชายศิวกร ชินคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กชายศุภกิจ เอ้โถบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กชายสหชัย เย็นใจดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กชายจินดา ลาวะลี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขคล้าย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงทิพย์สุดา บุตรทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงลักษิกา ละห้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงศิรภัสสร จันทะมัง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กชายสุธีร์ สมร่าง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายขวัญชัย พาราครบุรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงนัยนา โพธิขาว

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงนิภรณ์ ด่านกำมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กชายปริญญา แก้ววิเศษ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงมณีนุช ภูวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงมัณฑนา ประทุมตรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงวรรณวิษา อ้นประถม
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ กาทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงอริสา พงษ์ศิลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงอิศราพร กาทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุดดาลี
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กชายเมธา พนมใหญ่
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กชายนิรัตติชัย บุญเพิม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงเบญจมาพร เย็นเหลือ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงไพริน บุญล้อม
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ ดีขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงกฤติยา ด่านลำมะจาก
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กลำดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กชายการุณ จันทร์แจ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กชายดุสิต เมฆปะคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กชายธนายุต ชำนาญสืบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงธิดาพร มีภักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ เข็มมณี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงพรพนา รอดนางรอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงพัณณิตา มีสานุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงภาวินี การงานดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงมีนา พันณรงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงรมิตา จันทร์พงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ธรรมนาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงลาวัณย์ ควินรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กชายว่องไว เอียมนางรอง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงศศิวรรณ จุมพงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เข็มมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงสมพร กุสี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กชายสฤต เฉยไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กชายสิทธิพล คูณกระโทก
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงสุจารี คุตรสูตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลุนอินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงอังศนา วรรณเพ็ชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงอาภัสรา โพธินางรอง

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงชนินาถ รอดนางรอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วนางรอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คุตรสูตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายธีรภัทร เลียมกระโทก

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๐๙

นายนัฐพงษ์ วงเวียน
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงนาเดีย บุตรราช
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ผลเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา ชำนาญสืบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๑๓

นายวิชัย คำควร
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พินิจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงการติมา สาหร่ายสำโรง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กชายธนดล ตากงูเหลือม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กชายธัญญวิทย์ หอมกระโทก
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงนฤมล นาคนางรอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงนันทิพร สนงูเหลือม
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงปริญญา ชัยณรงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงปยาพัชร นรินทร์ชาติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กชายพงศธร บำเพ็ญพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กชายพงศ์สนัน

่

โลกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กชายพัทธพล เลือดกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กชายพัสกร เข็มนางรอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ คุตรสูตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงภาษิตรา กุมภากูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงวรรัตน์ ทองดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายศุภกฤต แสงบัวผัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กหญิงสมิตา เข็มมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา รักษาพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงสุวรรณี ใหญ่กระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ บุญชิต
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงจรีรัตน์ วชิรวัฒน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงจันจิรา ชำนาญกิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กชายจารุวิทย์ บ่อเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กชายจิรชัย ตากงูเหลือม
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงจิราพัชร อะมินรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กชายจิรายุทธ โพธินางรอง

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กชายชัยวัฒน์ พรมเพ็ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงชุลีพร ลมกระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงณัฐฐาพร ลาดกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กชายณัฐพล ศรีบัวลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กชายวันใหม่ เข็มนางรอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงวิภาดา แก้วนางรอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กชายศุภชัย ดุษฎี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงสาธินี บุญประทะทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงสุวิมล ทองศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงเด่นนภา เกิดมงคล
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงเปรมฤดี ตากงูเหลือม
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ประชุมพันธุ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เรืองปะคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงฐิติพร บำเพ็ญพงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงภาสินี เถียนนอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงมัณฑนา เทพจังหรีด
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงสุริยาพร มานางรอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ศรีลับศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๕๘

นางกันติชา อ่อนปะคำ
๑๖/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๕๙

นายนพศักดิ

์

มีภักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๖๐

นางละมัย บุญประสาท
๑๐/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กชายกฤษณะ พงษ์เพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงกุลธิดา หล้าคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายชนะภัย พิมพ์โคตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เข็มโพชน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กชายนรากร ปุยทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กชายปฎิภาณ ละอองเอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๖๗ เด็กหญิงพรรณธิภาภรณ์

เหมเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กชายภูธเนศ เงางาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กชายวิรชัย ไชยฉลาด
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กชายอนุพงศ์ ดวงดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงอริสา หงษ์ศรีจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชินวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงแอ๋ว สุขดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กชายโยธิน สาทร
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงขวัญใจ สุมารุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กชายคัมภีร ศรีภูวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงฐิติเนตย์ เหลาเพียร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กชายณัฐพล คำหล่า
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงณัฐสุดา นาคนวล
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กชายธุวพัส หงษ์ไธสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงนนทิชา ดวงดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงนภัสมณฑ์ สระแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงพรทิพย์ พนะโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงพลอยตะวัน ผ้างาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กชายพีรภัทร คำนนท์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กชายลัคนทิน เข็มทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กชายศุภกฤต นาชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงสุวิมล แปนเงิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กชายอำพล ใจหาญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๐ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงชนินาถ แสนโคตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายธนธัส ต้องกระโทก
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กชายนภัทร ประเสริฐกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายปฏิภัทร เนตวิลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กชายปริวรรต ประทุมทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กชายรัฐภูมิ สุขทวี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงลดาวรรณ กาลจักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ กรอกกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กชายศุภวัชช์ เตียงนอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กชายสหรัฐ สุเรรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงกนิษฐา ชำกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงกันยาพร ลำดวนหอม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กชายธนพล เดชารัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กชายธนาธร ละแสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงธิดามาศ อินไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงธีรณัฐ ยอโง้ง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงนฤมล สมศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ แก้วไธสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ จังอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงพรทิพย์ สุหา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงภัควดี ศรีเตชะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยานิตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กชายวิภากร ประวันเทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงวิลารักษ์ เทพจิตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กชายวุฒิไกร ศรีนาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กชายศรายุทธ์ จันทนันท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กชายศุภกฤต ทิพย์สุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา ปะนาทัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กชายสุทธิภัทร พุทธกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงอินทิรา ภูมิแจ้ง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงเกวลี ตามสีรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงเพชรมณี กางนอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงกตัญชลี อภัยจิตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กชายกิตติกร เพ็งทองหลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงกิตติยา แสนรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กชายกิตติเดช เสมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ทองพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงจิตรลดา สีทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายจิรพงศ์ สีผุย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๓๐

นายสัมฤทธิ

์

มีศรี
๑๒/๐๑/๒๔๙๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๓๑

แม่ชีชนม์นิภา ห่อไธสง ๙/๐๖/๒๕๐๔ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงขวัญรัตน์ เชิดรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงจีระนันท์ สมพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงปญญารัตน์ เคล้ากระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงวิภาดา วงค์ษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กชายอินทร์กร สงวนรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ พารุณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กชายกฤติพงศ์ ศรีเชือ

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงจรรยา ยืนยงชาติ
๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทางกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กชายณัฐรักษ์พล ทองคงอ่วม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กชายทวีทรัพย์ พชสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๔๓
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

โสดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงมะลิวัลย์ มิงขวัญ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงเขมิกา ไชยสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายจิรายุทธ ศรีโสภณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงพัชราภา นันทชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กชายพีรยุทธ ศรีดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงภัทราวดี บุตรดีวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กชายภาคิน รุ่งเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กชายวายุ กฎมัจฉา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กชายวิชิตชัย อินทร์แก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปริญรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กชายสถิตพล ใจมนต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงอรวี วงเดช
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงอริศรา โพธิแสน

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงเบญจพรรณ บุรีรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงจิรวรรณ เปงทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กชายชลธิศ จันทร์อ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงชืนนภา

่

ศรีโสภณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กชายฐิติโชค มาอ้น
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กชายธีระพงศ์ เข็มทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ อุ่นเรือน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงนัฐศญาพร สมบัติวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กชายปานรวัฐ ช่างเกวียน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กชายพงศธร สำเภาเพ็ชร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๖๗
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

สรงพิม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กชายพีรพรรช กองทำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กชายพีรพล ศรีบุญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สอิงรัมย์

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปริกัมศิล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กชายวัชระ โพธิแสน

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กชายวีระชาติ บุตรดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงศศิประภา วิรัตถิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กชายศักดิสวรรค์

์

สมอินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา นพกิจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงอนันยา ตาทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงอภิญญา โพธิแสน

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ มีจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กชายอิทธิพร ตาทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงอินทิรา โพธิแก้ว

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายเทพอักษร สุดตาชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กชายเนตรนพรัตน์ อทุมชาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กชายกฤตกร ตาทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กชายจักรินทร์ ตาทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงจันทิมา พันธ์ศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กชายจาตุรงค์ สาโรจน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงจุรีรัตน์ องอาจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงชนิดาภา ภูวงศ์ผา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กชายชยากร แก้วนาพัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิแสน

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงณีรนุช โพธิแก้ว

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กชายธันวา รุ่งเรือง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงบุษบา อามาตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงปนัดดา ประทุมวัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงพรชิตา ไกรพงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กชายยุทธศาสตร์ สรงพิม
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กชายวิกิตรศักดิ

์

พิทักษสงฆ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงศรีบุริน โสโรมรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงกมลพรรณ บุญมาก
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงจริญญา ผิวพรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงจิตรลดา ดวงนิล
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กชายธนภูมิ ซึมรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กชายธีรพล บุตรดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงปทมา สินชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงปาริชาติ สุพรรณโรจน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กชายมินทดา ยอดศิลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ปยางสุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กชายศุภกร ทองชม
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กชายศุภรัตน์ ศรีเนาวรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กชายสมาน สุมะหิงพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กชายอัมพร แก้วนาพัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กชายเทพพนม นันทะชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงโสริยา โพธิทัก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๑๕

นายฉัตรชัย ชาญเฉลิม
๙/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๑๖

นายปรีชาญ บุปผาวาส ๓/๐๓/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๑๗

นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีจันหลง
๓๐/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๑๘

นางวิราวรรณ จันทะเมนชัย ๖/๐๓/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๑๙

นางศรีประไพ สาวสุด ๓/๐๒/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๒๐

นายสะอาด พลถาวร
๒๕/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๒๑

นางสุรัชฎา พลถาวร
๓๐/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๒๒

นายไพฑูรย์ กรกรรณ์ ๓/๐๓/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายบัญชา พิมพ์บูลย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงพัชราวรรณ บรรทัด
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กชายณัฐดนัย กองสันเทียะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กชายธีระพัฒน์ สิงห์ทอง
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายภัทรพล ธงสะหวัน ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงสุชาวดี สุตนา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงกฤษณา ชาติติ
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กชายกิตติพร หนูนำคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงชฎาธาร ขันธวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กหญิงรัตติกาล สุขดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา แลกะสินธุ์
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงสุพัตรา ปะนามะตัง
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงสุภาวิตา จะเช่นรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงเกสร วิจารย์
๒๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กชายชินราช แก่นพุด
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ซาไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กชายพลธิชา เข็มลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กชายอัครชัย ภูเก้าแก้ว
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุ่ยหล้า
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กชายธนากร วารีจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กชายนิกร ดาบคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กชายบูรพา เพวงศ์
๒๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กชายภูชิชย์ ปาปะไพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กชายอนุพร เลพล
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กชายอรรถชัย นาราช
๒๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กชายเอกราช หอมคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๔๙

นางสุพรรณี อาราม
๑๒/๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กชายอดิศร เพ็งทองหลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กชายธนัช พุฒจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กชายฐิติโชค คุณวันดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กชายสิงหนาท พงษ์สวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงดวงกมล เทพรักษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กชายธวันชัย โตแปน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงกฤติมา สกิจขวา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ พลอยกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงอภิญญา แสงสว่าง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มิโนทานัง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงรวิพร สายกลิน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทิพย์กระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กชายโยธิน เหลืองอ่อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กชายวชิรวิทย์ เสนผาบ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กชายสรายุทธ ยุบลชิต
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๕ / ๓๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กชายอนุศร แปลงดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุดหอม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กชายณัฐกานต์ นาคละออ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงณัฐนรี ชัยรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กชายธเนศ เทินสะเกษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงพรรณวดี มหาดพรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงมธุรดา เปล่งนอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กชายยุทธนา ศรีหามาตย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงวรกมล เหล่านอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กชายอนุพงษ์ ทิงวัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงอรพิมล พิเศษ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กชายโกเศส สุดหอม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงกมลวรรณ เกาะโค้ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กชายกิตถินันท์ ภูดวงจิต
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงจริญญา นามมูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงนภัสสร กระดานลาด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงนิชาภา ดวงจำปา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กชายพงศ์พล มาปะเท

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กชายพลังกูล ขุนทิพย์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กชายพัฒนพล มีผล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กชายสุรชัช กุดรังนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ เทียมทนงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงญานิกา รักษาศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กชายฐากูร ศิริวัฒน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กชายธัญธร ไวว้อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กชายพงศธร เสนผาบ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงวราพร หลงน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กชายศิริวงศ์ บัวทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กชายสมรักษ์ ศรีคลัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงอนุสรา มาศนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงกนกรัตน์ แล่นโคตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงชญานี อ่อนทองหลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงปริยากร ยังเครือ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงปยะมาศ พลแหง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงอัญชิสา โคตรภูธร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๖ / ๓๓๔

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงอาทิตยา อุตรกะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงเขมจิรา บุตรศรีโคตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ วรรณปะเก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กชายจุลจักร กระดานลาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยจางวาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงธราภรณ์ ศรีวิไชย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงอภิชญา คุยสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กชายอเนตร วิเก็ง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงโศภนิศ นามลิวัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงตรีรัตน์ ต่อมกระโทก
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงอุมาพร แล่นโคตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงมะลิกา มหาดพรม
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงวนิดา วิหาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กชายวุฒิชัย คำประเทือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กชายศราวุฒิ อักขะโคตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงปทิตตา ฉลาดเลิศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงลักณ์สิตา ไทยทวี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กชายณรงค์รัตน์ เพียวสูงเนิน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงณิชา มาพิบูลย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กชายธนพงษ์ ยิงนาม

่

๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กชายปฏิภัทร เนตวิลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน นนทสิทธิ

์

๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ สอนศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ สุขทวี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงรุจิรา สุวรรณคร
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กชายศุทธานนท์ พลแหง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ สมพงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงเอืองสุวรรค์

้

ศรีษเคช
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงชุติภา ชมโคกกรวด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กชายธนา แสงแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงธิตยา ศรีสูงเนิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กชายประดิษฐ์ วงสุโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กชายวายุ นาดอน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงศักดินี สุขทวี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กชายศาสตราวุฒิ พิทักษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กชายสถิตพล ผิวสา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กชายสันติ ขาวอุบล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กชายสิริวัฒน์ ดวงสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กชายอนุชิต โชรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงอาภัสรา อินทะดก
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงเจนจิรา ยอดสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงเสาวณี รุ่งเรือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กชายกัมพล สิมาจารย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กชายธนภูมิ โสโลมรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงปนัดดา พะยัคฆะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิระชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๔๖

นางมฤทธิ

์

ทองภู
๑๘/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๔๗

นางสาวเพลินจิตร วงศา
๒๙/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงกัญญาพร ปสโส
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงจีราพร นันกระโทก
๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงฉันทนา สมบัติ
๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กชายชัยรัตน์ อาจทวีกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ไร่วิชัย
๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กชายนพวรรณ วิเศษพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กชายปริญญา วิเศษพันธ์
๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงวันวิสา วิเศษพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงสุชาดา วิเศษพันธ์
๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงสุพัตรา วิเศษพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กหญิงเอวิตรา วิเศษพันธ์
๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กหญิงจิรดา จันทร์นพคุณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กชายทศพล เสเล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กชายธารินทร์ กระจ่างรูป

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงธิติยา นาบำรุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กชายธีรภัทร คำน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงวรรณษา อรรคฮาด
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กชายศักดาฤทธิ

์

คงนาคพะเนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

สมบัติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงสิริยากร ทิศกระโทก
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กชายอดิเทพ อินน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงอภิญญา นาคเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงกัญหา นันกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกิดช่อ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงชญานี ศรีโสภณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงชนิดา นิมพันธ์

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงณัฐวดี บุญเพ็ชร
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงทักษวดี สร้อยจิต

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงบดินทร์ เกียงรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เผือกมะหิงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงอรอุมา ติมุลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๗๙

นางศิขรินทร์ สีหะวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๘๐

นางสาวสายฝน พงศธรภูริวัฒน์
๒๔/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๘๑

นางเฉลิมพร เรืองศรีมัน

่

๕/๑๒/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กชายธนาธร ละแสง
๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กชายนวพล ทองย้อย
๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กชายพิชุตย์ จันบางม่วง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยานิตย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กชายวิชยุตม์ พยัคฆา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กชายวิชยุตม์ พยัคฆา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กชายศิขรินทร์ คืนรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ กรอกกระโทก
๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กชายศุภกานต์ โสมกำศรต

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กชายศุภวัชช์ เตียงนอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กชายสัญชัย ยางนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงเพชรมณี กางนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กชายฐิติพร พันธุ์จันดา
๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงนงลักษณ์ คำอ้อ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กชายศิริมงคล แปงทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงอภิญญา ชุ่มสีดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กชายกิตติชัย หน่อสีดา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงณัฐสุดา เกษมศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กชายธาดา ภูคงกิง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงนลินนิภา โตสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงปภาวดี โชยรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กชายวุฑฒิพงษ์ ทวีชาติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กชายศุภชัย จตุรงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กชายสุภาชัย ขวัญเมือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กชายเกศฎา ธนูทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กชายเกษมสันต์ แดงเสม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงแก้วตา ผาละนัตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กชายธนชิต พจน์สีทร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงวรัญญา สุขศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กชายศุภรัตน์ นาคนวล
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงสุดา หมอปะคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงสุธิดา แววสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงสุพัตรา สืบรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงอภิญญา มณีพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เวียงสิมมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กชายกิตติวัฒน์ เทียบมัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กชายชวลิต นาคนวล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กชายณัฐดนัย เข็มทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงบัณฑิดา นาคนวล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กชายรุ่งอรุณ ทิพย์โอสถ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กชายศรราม บุญผ่อง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กชายสิโรดม พันจันดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กชายสุทธิรักษ์ สุดตะคาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

สีอ่อน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงอินทิรา คมบาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กชายทินกร ปานเพ็ชร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ พานิชชา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กหญิงวลัยภรณ์ การสร้าง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงสุชาดา สีหามาตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงชนาพร เสาร์ทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กหญิงชมพูนุท เสาร์ทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงณัฐิดา บุญทัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กชายทักษ์ดนัย แก้วอุดม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กชายธนกร กิงวงค์ษา

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กชายธวัชชัย สะตะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กชายนครินทร์ หวังผล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงนัฐฐิติกาล อุปชา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงบูรญา วงศ์จอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงปาลิดา ลำสัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงพรไพลิน สุกรแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กชายภูวฤทธิ

์

พ่อค้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมสวิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๔๔
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

สำโรงทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงชลิตา ฤทธิไธสง

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดวงสำราญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงปรารถนา เสาศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กชายปติพล เทียมทัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา แสบรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๕๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศรีสุข

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ตามกลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงจิรวรรณ สนร้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงณลาวรรณ พลทามูล
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กชายธีรภัทร กล้าหาร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กชายประเดิม พันหอ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ผกา กุลเพ็ชร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กชายพีรพล เวียงอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงลาภินี ฉากพิมาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กชายศักดา ขุนนามวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กชายสุขสันต์ ปลังกลาง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงเกตุแก้ว พันธุ์หอ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กชายเกริกกฤทธิ

์

โชติกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงกวิสรา นามวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กชายธนายุต เจริญวัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงรังสิมา ปตตังทานัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กชายรัฐพล บุญเสด

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๖๗

นางสาววรรณิศา ปตยะโส
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ เขียวไธสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๖๙

นางสาวชนัดดา โชติกลาง
๑๗/๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กชายกฤษณะ ชัยชนะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายกฤษดา ฤกษ์วิเชียร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กชายชัยณรงค์ ทิงแสน

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กชายณัฐดนัย ธรรมดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กชายตะวัน เทียมทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กชายธิติพงศ์ เพ็ชนอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ เทวรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ บังทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กชายฤทธิกร บุญรักษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กชายวิทวัส ไทยธานี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงศรินนา โพยนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ไผ่ล้อม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กหญิงสุนิษา พันโภคา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงอรพิน สีผุย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงอารียา ใจหึกหาญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๘๕
เด็กหญิงเพียงกาญจน์

ทีลาด
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กชายต้นตระการ โคตรเสนา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงปทวี คำโส

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กชายพงศธร หมวดไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

ธรรมนิยม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กชายภานุกร สมศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กชายอดิศร บุญล้อม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กชายปรเมศ พลบัวแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กชายสหภาพ โคตรเสนา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงจริยา แสงกลาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตาไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กชายทิวากร ศิริสุทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กชายปฏิภาณ เพ่งพิศ
๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงปริตา ปะนาโท
๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงภัทราวดี ปะนาที
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กชายภูชิสส์ บุญทัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงระพีพรรณ เอือเฟอ

้

๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงวรรณนิศา คันทะนาค
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กชายศักดิดา

์

ปลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กชายสนัดเนตย์ อารีเอือ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงสรินทร เขตชุมแสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฟกทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กชายสุริยะ พรมชืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กหญิงอรไท วันแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กหญิงอินทิรา เกษรชืน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กชายจักรพันธุ์ ไตรพรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กชายตะวัน เต็มมาก
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงนงนภัส เจริญยิง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กชายนัฐพล คำนัล
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กชายปรีชา สิทธินอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กชายพีรยุทธ แคนเสาร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กชายลุมพินี ปะนาที
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กชายสุรทิน พานพินิจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงอนันตญา ฟกทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กชายเอกรินทร์ เกษรชืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กชายเจษฎา แปงสันเทียะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๒๑

นางนิภาวรรณ ปองจันทร์ลา
๑๘/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๒๒

นางนุกุล ชุมพลวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๒๓

นายพรพิชิต สิงห์รัมย์
๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๒๔

นางพรพิมล พางาม
๒๔/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๒๕

นางสาวมะลิวัลย์ เกษรชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๒๖

นางมาลา พุทธา
๒๗/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๒๗

นายศราวุธ สุดหอม
๕/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๒๘

นายสุเมธ อภัยจิตร ๖/๐๓/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๒๙

นางสาวอรอนงค์ ไตรพรม
๒๗/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงกวินทิพย์ ไกรพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงหฤทัย พิมพ์โคตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กชายอรรถพล อุ่นคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กชายกลวัชร ทองอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กชายจารุกิตต์ ชินวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงณัฐพร พรมวิชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชินสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กชายธีรภพ สีหะวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กชายบูรพา บุษบงค์
๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงพรรณษา ขันเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กชายพุทธคุณ สีหะวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เยารัมย์
๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กชายอนุพงศ์ บุญสา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงอรปรียา สีหะวงษ์
๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงอริสดา ประพะลา
๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงอริสรา จันศิลา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กชายพิชิตชัย บัวทองหลวง
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กชายจักรภัทร พร้อมจิตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนนอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๔๙
เด็กชายทักษิณากรณ์ ทองอินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กชายธนพนธ์ ทองอินทร์
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงปวิตรา จองแปะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กชายปญญา นนท์ตานอก
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงฝนสุดา แก่นทรัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กชายพชร สีหะวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กชายพศุตม์ เสาเวียง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กหญิงภัสนันท์ ศรีสุขสัญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กชายศิริราช สีหะวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงอชิรญา
ทองแย้มธนาวัฒน์ ๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กชายอดิศร เพ็งทองหลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กชายอภิรักษ์ สีลากุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กชายเจษฎา ทองอินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๖๒

นางสาวพรพรรณ บำรุงพงษ์
๓/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๖๓

นายวรางกูล ธรรมพิทักษ์
๙/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๖๔

นางสาวสาวิตรี ปกการะโถ
๑๑/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงญัฐวดี ทองชู
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงพลอยนพัช วันเพ็ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กชายวงศกร จูมโสดา
๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา พันมณี
๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กชายธนบดี เหง่านอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กชายทักษ์ดนัย ชุดพิมาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงปรารถนา นาคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงปลายนภา ศรีสกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงภัครมัย อ่างลี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปุมสระเกตุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงยศวดี วาวิลัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กชายยุพราช ชะหงษ์รัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กชายสมพงษ์ ยงงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กชายสราวุธ ทวยหาญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กชายสราวุธ บุญครอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กชายสุวิทย์ นารีรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กชายอรรถพร อินไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงอริสรา ศรีเนาวรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กชายอัครเดช เพิมไธสง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กชายกมลวัฒน์ ไชยปญญา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เอียมละออ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงจิราพร ทางกระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กชายชัยชาญ วิจิตรรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงธัญชนก จุทสิงห์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงนิตยา รัตนนท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงบุณยานุช เจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กชายปาณรวุฒิ ทานนท์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายพชรพล สมาคม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงพัชรีรัชต์ คำหมู่
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายพิทวัฒน์ ธรรมกัณหา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงพิมภัทร นิยมบุญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงพิยะดา นากอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กชายภูธเนศ แดงแก่นคอย
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงมลฑิรา กล้าหาญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงลูน่า นิคโคลาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงวิโอลา นิคโคลาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ จำนงค์ศิลป

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงอภิญญา อุตตะมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันธ์ไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ โกเลือน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กชายกฤษดา การะเกตุ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผลดิลก
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงชญดา สรงพิมพ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กชายชิงชัย ผลดิลก

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงฐิติวรดา มหิงษาเดช
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พิมเพ็ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงธรัชนันท์ หัสดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงนงลักษณ์ คงปอม
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงปาริชาติ สีหามาตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เจริญรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงรัตนากรณ์ อ่อนพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กชายศราวุธ ผาดจันทึก
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ กุไธสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงสุวิมล พลทา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงอริศรา โคตรฉัยยา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงอิศริยา ชัยกิจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๒๑

นายเดชาธร แก่นทรัพย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงแพรไหม ผลเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงกัลยากร อุไรรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงทัดดาว กริดรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กชายธนพงษ์ โกติรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กชายปยวัฒน์ รักธรรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กชายภูวเนศ โคตรสวัสดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กชายภูวดล พลรักษา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กชายยศพร กึนออย
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงรุจิรา ตรวจมรรคา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กชายวชิรา มาประจวบ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงสุชาดา เกาะรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงอัมพวัน กิรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงเสาวลักษร์ ทัศนะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กชายณัฐกิจ กุมรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กชายวริศฐ์ เบียดนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงสวิตตา วิชัยรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กชายสุบิน แดงนรา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงนาเดีย แจ่มกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กชายภานุพงษ์ จุกแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงมัญทนา หงษา
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงวรรณญา จอมศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ อินตา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงศิริพร คำเปล่ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กชายสุธิน หอมใจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ สงัดรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กชายธนศักดิ

์

สายรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงบัวชมพู วิชัยรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กหญิงอภัสรา ศรีภูวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงอารียา เจือจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๕๑

นางสาวชลธิชา เนตรสว่าง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๕๒

นางสาวญาดาวดี พันนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๕๓

นางสาวทองชมภู แก้วอนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๕๔

นางสาวพาณิชย์ คล้าปลังกลาง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๕๕

นางสาวศริญญา คำตานิตย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๕๖

นายสุนทร ปสสามาลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๕๗

นางสาวเทวิกา นิโกรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงแพรวา ปกษา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๕๙

นางสาวกุลธิดา แพงจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๖๐

นางสาวนพรัก แสงตะคร้อ
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กชายกฤษติกรณ์ รินไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงกาญจนา ผกามาศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงจรินทิพย์ เขียวสลับ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงชลธิชา แก้วโพธิกลาง

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงณิชารีย์ อิมมาก

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงธนัดดา ข่อยนอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงนคนันทินี ตกุดเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงปยดา ทันคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กชายภัทรพงษ์ โลมรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงภาสินี สีผลสมอ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงรัชนก นาแข็ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายวันชนะ อุ่นสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองแม้น
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กชายวีรวุฒิ แสนโคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงศศิกานต์ พันธ์โชติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กชายอนุสรณ์ แก้วคำแสน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กชายเอกรัตน์ ทองคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีมูลละ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กชายบริพัฒน์ วังคะวิง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๘๐
เด็กหญิงปานดารินญ์ สุภารักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงธีรวรรณ ไทยจันทึก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๘๒
เด็กหญิงประกายดาว บุญหนัก

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงพรรณวดี ไทยจันทึก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อะโรคา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงลัดดา ชะเอมพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กชายวรวิทย์ การะพันธุ์นิจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงวาสนา มิโนทานัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงสุชาดา ล่องลอย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กชายสุทธิพร เลขนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงอัมภิกา แย้มศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กชายพงศกร บุญเขือง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กชายวิษณุ ชะเทียนรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงจิรนัน สมตัว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงอินทิรา พิมพ์เชือ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๙๕

นางสาวนงค์เยาว์ ภูมิค้า
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๙๖

นายภราดร หงษ์จันอัด
๒๕/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กชายกรธวัช ชมภูนุช
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กชายกฤษฎา พูนศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงกัลยา ชมภูนุช
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กชายกิตติพงศ์ เกลียงแสนเมือง

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงจันทิมา ดวงศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงจิราพร บัตรทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงดวงเดือน จันทร์ภักดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กชายตรีวิทย์ สมบูรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ แปลงทรัพย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงธิติมา ธรรมทักษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงนภสร คูณแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงนารากรณ์ ไฝทาคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงบุญฑลิกกา ชัยภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงปรียานันท์ ถาบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงปยวรรณ เฉลียวกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กชายวีรวุฒ รักเพือน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงศศลักษณ์ สุดตาภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา ชีพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา โพธินา

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงสุชาดา ผิวพรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงสุพรรษา ชัยรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงอนัญญา บุญเขือง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ โพธิตก

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กชายอิสระ มีแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงแคทรียา ท่าดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หาดไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กชายจักรรินทร์ สาธุการ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กชายจาตุรงค์ แสงแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงจิรายุ การสร้าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงชญาดา ท้าวเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงชดาภา คำตานิตย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงณัฎฐนิช กันหา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงปณิดา เตียงจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กชายปยวัช ยาศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กชายปยะกร อ่อนศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงพฤกษา มีพวงผล
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อ้อยกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กชายภากร รินไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กชายมณฑล เทพจิตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงรุ่งนภา พิมพยอม
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กชายวิศนัย สวนไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงสิรามล ศรีช่วง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

อาจดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ศรีสังข์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กชายเจษฎา พานิชชา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงเดือนเต็ม พลจันทร์ทึก
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กชายปญญาวัฒน์ ชัยแหม่ง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กชายอภิชิต บุญหว่าน
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา เพชรตะกัว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงกัญฑมาศ พันโย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินทร์ศร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กชายดนัย ผันดอน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงทิพวรรณ ความรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กชายธีรพัฒน์ สินสายรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กชายนนท์ธการณ์ วิรุณดก
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงนุชนาฎ สัญจร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงปาติญญา จรเข้
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ขอหน่วงกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พรมประดิษฐ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กชายวรฤทธิ

์

แปนชุมแสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงสุพิชตรา วิเศษชาติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ทวีชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงอริสา ดวงสุฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพียซ้าย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๖๑

นายกฤษณะ บรรเรืองทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๖๒

นางสาวกาญจนา โลห์สุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๖๓

นายจักรพงษ์ มีศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๖๔

นางสาวชลธิชา คงกล้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๖๕

นางสาวชลิตา อังกุด

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๖๖

นายนพดล แหวนวิเศษ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๖๗

นางสาวนิสารัตน์ วิเศษชาติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๖๘

นางสาวปาริชาติ ชูจอหอ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๖๙

นางสาวพรชิตา ธรรมนาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๗๐

นางสาวพัฒนวดี พรมทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๗๑

นางสาวพิชญา ธรรมนาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๗๒

นางสาววันวิสา ง่อยจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๗๓

นายวิทยา จันทร์ภิรมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๗๔

นางสาวอัญนิกา จันทร์คง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๗๕

นางสาวฐิติชญา รชตานนท์
๒๙/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๗๖

นางสาวดวงสมร ช่วงชัย
๐๔/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๗๗

นางสาวปณิดา แก้วประสงค์
๑๖/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๗๘

นางสาวพรพิมล โคตรโนนกอก
๑๒/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๗๙

นางสาวเบญจมาศ ถนอมศิลป
๐๙/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๘๐

นางภานี ระรืนรมย์

่

๓๑/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๘๑

นางสาวสุมัชญา พุทธิชาติ
๒๑/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๘๒

นางเพ็ญนภา สวนบุรี
๒๕/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๘๓

นางธารารัฏฐ์ ภักดีธรรมวิทย์

๒๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๘๔

นายอรรถสิทธิ

์

อนุมาศ
๐๔/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๘๕

นางชนิกานต์ ฉอุ่มผล
๑/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๘๖

นางวงษ์เดือน นิลแนบแก้ว
๗/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๘๗

นางศศิธร แพนแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๘๘

นางสาวสมพร นิยมผาติ
๒๖/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๘๙

นางสาวอรทัย ไชยชำนาญ ๘/๑๐/๒๕๓๐ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๙๐

นางเบญจวรรณ ดอมไธสง
๕/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๙๑

นางพร้อมจิต สิงห์ไธสง
๑/๐๑/๒๔๙๙

โรงเรียนวัดชายอรัญ วัดชายอรัญ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๙๒

นางประกอบแก้ว ศรีรัง
๑๒/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๙๓

นางกุหลาบทิพย์ มากพูน
๒๑/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๙๔

นางสาวดวงใจ ทบวิชา
๑/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๙๕

นางนภาพร มาลีนันท์
๓๑/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๙๖

นางบุญมี ทาไธสง
๓๐/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๙๗

นางพิศสมัย อ่อนสุวรรณ ๔/๐๒/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๙๘

นางวงเดือน แทนสุโพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๓๙๙

นายสุเทพ ประทีปวัชรวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๐๐

นายอลงกรณ์ มาลีนันท์
๑๔/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๐๑

นายจำลอง รักเปา ๔/๐๓/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
วัดวนาสันต์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๐๒

นางจุไรรัตน์ จันทะขาล
๑๗/๐๗/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๐๓

นายทานิน จันทะขาล
๑๒/๐๗/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๐๔

นายประดิสรณ์ จันทร์หยวก
๑๕/๐๓/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๐๕

นางสมคิด ตอบไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๐๖

นางสาวกาญจนา นาคไธสง
๒๙/๔/๒๕๒๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๐๗

นายชาญ สิวไธสง

่

๑๕/๗/๒๕๑๘
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๐๘

นางดวงใจ ฉาบไธสง
๙/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๐๙

นางสาวธนาวรรณ ประจุดทะศรี ๖/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๑๐

นางนิตยา หล้าคำคง
๒๖/๘/๒๕๒๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๑๑

นางประภัสสร ผาสุก ๘/๖/๒๕๑๑ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๑๒

นางปณฑิตา ริงไธสง

้

๒๖/๒/๒๕๐๘
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๑๓

นายพัลลภ นมัสไธสง ๒๐/๘/๒๕๓๐ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๑๔

นางพีระพร พลอยจะบก ๖/๖/๒๕๒๗ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๑๕

นางสาวมณีรัตน์ กลินต้น

่

๒๙/๓/๒๕๓๒
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๑๖

นางลัดดา เสาไธสง
๒๒/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๑๗

นายสมศักดิ

์

ศรีพฤกษ์ ๓/๙/๒๕๐๕ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๑๘

นางสิริสุดา จักรไชย
๑๘/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๑๙

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทา
๒๙/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๒๐

นางสาวสุภนา สำราญจิต
๒๕/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๒๑

นางสุภาวรรณ คำพิลา
๒๗/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๒๒

นายอภิชาต ประสิทธินอก

์

๕/๓/๒๕๒๘ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๒๓

นางสาวอัจฉรารัตน์ แสนเจ็ก
๒๘/๗/๒๕๒๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๒๔

นายสุรพล แสนลี ๘/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๒๕

นายพงษ์พิทักษ์ เพ็งศรี
๑๙/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๒๖

นางคำพัน บุตรไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๒๗

นางจันทร์พร วิญญายงค์
๖/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๒๘

นายถวิล บุญมีปอม ๔/๐๒/๒๕๐๘ โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๒๙

นางทองสี ภูบาลชืน

่

๒๒/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๓๐

นายยุทธนา ภูบาลชืน

่

๒๑/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๓๑

นายสมเดช เนียงไธสง
๑๓/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๓๒

นายสุพิน งามสุข
๑๒/๐๖/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๓๓

นายอารมณ์ โพธิขำ ๙/๐๔/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๓๔

นายเชิงชาญ ปญญา
๑๓/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๓๕

นางสาวฐิตินันท์ ภาสฐิติ
๒๘/๐๒/๒๔๙๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๓๖

นางนิษฐา
ปติโชติธนานนนท์ ๙/๐๖/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๓๗

นางพจนพร ทิพย์เนตร
๑/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๓๘

นางมะลิ หมัดเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๓๙

นางสมร ชมภูวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๔๐

นายสุวิทย์ ทัดไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๔๑

นางอังคณา ทาไธสง ๗/๐๕/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๔๒

นางอุบลรัตน์ เปล่งปลืม

้

๑๐/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๔๓

นางเฉลา พลธรรม
๑๓/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๔๔

นางทองติว เสาร์สุรินทร์ ๑/๐๗/๒๔๙๐ โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๔๕

นางนงนุช บรรยงค์
๒๑/๙/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๔๖

นางมณี ขันแดง
๒๑/๐๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๔๗

นายยุทธ สุขแสงรัตน ๘/๐๖/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๔๘

นางสกัญญา เพชรรักษา
๑๒/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๔๙

นางหนูเลียว

้

วิถี ๕/๐๒/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๕๐

นายณรงค์ธรรม ธรรมธร
๓๐/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๕๑

นายณรงค์ฤทธิ

์

ฉะอ้อนศรี
๒/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๕๒

นางปราณี บัวเรียน
๒๔/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๕๓

นายพัด เจริญศรี
๒๒/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๕๔

นายภาณุพงษ์ วงเวียน
๑๘/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๕๕

นางวรวิทย์ ศรีพุทธิรัตน์
๖/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๕๖

นายสมศักดิ

์

เอียมรัมย์

่

๒๕/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๕๗

นายอภิชาต ปยะกุล
๑๔/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๕๘

นายเลวัน ชมภูวงษ์ ๒/๐๔/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๕๙

นายเสถียร วินไธสง ๖/๐๗/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๖๐

นางเสาวภา เนียมเกตุ
๑๙/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๖๑

นายไกษร พิมพิสาร
๑๐/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กชายณรงค์ชัย ชุ่มเย็น
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กชายพงศิริกุล หาญชนะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงระวีพลอย หวนไธสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุรารมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กชายศุภสัณฑ์ ปกพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงเกศวดี จักยันรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงแพรวพรรณ ผลเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงแพรวรุ่ง ทิงไธสง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กชายก่อเกียรติ

์

ลิงไธสง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงจิดาภา สร้างไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงจิราพร นาลาด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ โลนไธสง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กชายจุลภพ สัดถาวะโห
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กชายธีรนันท์ ตะโกนา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงนิตยาภรณ์ สุนไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงปานไพลิน วรรณา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กชายพงศธร กมล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายภูริภัทร เรียนไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กชายภูรีภัทร มัททะปะโม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ เพ็งแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ เรียนไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายมารุต ปองไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ ศิริมงคล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กชายรฐนนท์ แก้วบัวผัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ทองดีนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงสิตานันท์ ศิริวงศ์พานิช
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กชายสุริยะ แตบไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงหงส์ลดา วาปโย
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายอดิเทพ สีคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ ดอกไธสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงกาญจนา จงปงแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงฐิติกาญจ์ ภูมิไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กลางสวัสดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงณัติยาภรณ์ ชัยรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงธมนวรรณ สิงหามาตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๙๗
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

แตบไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กหญิงปาริชาติ ลิงไธสง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กหญิงพัชริดา โนนทะคำจันทร์
๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กชายภานุพงศ์ เปรมฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กชายสรศักดิ

์

ต้ายไธสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงสุธิชา สงวน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

เดชโคบุตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงสุวนันท์ ตุใยรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กชายอดิศร ชาเวียง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ภูมิไธสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แตบไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงกัญญาภัค กุแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กชายชนาธิป สำเริงไธสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงชลธิชา
วิทย์ประศาสน์สุข ๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กชายชินวัตร เชิดไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงตะวัน เล็กเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงธันยธรณ์ เปรมฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงนฤมล แตบไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงนำฝน แรกไธสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงพรรณี กุลอุปฮาด
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ สร้างไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กชายพันกร ภูมิไธสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กหญิงพิยดา ปอมสุวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงรุ่งทรัพย์ แรกไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นันทะเสน
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา ทูลไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กชายอนุชา คำสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กชายเจษฎาพร วงศ์ไชยา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กชายจักริน ทานนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๒๖

นางกุลธรี ตาดโคกสูง ๑/๑๐/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๒๗

นายชำนาญ แฟมไธสง
๒๑/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๒๘

นางฐานิตา จันทร์หยวก
๒๖/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๒๙

นายประกอบแก้ว บุญแผน
๒๙/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๓๐

นางปยวรรณ อินทร์เอียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๓๑

นางผกามาศ สร้อยศิริกุล
๑๔/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๓๒

นายมิตรวันชัย วัดไธสง
๙/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๓๓

นางวริศรา มนูขจร

๑๘/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๓๔

นายเรืองไชย อุดไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๓๕

นางกฤติกา นนท์ธีระโชติ
๑๗/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๓๖

นางสาวพรรษพร ศรีจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๓๗

นางวันเพ็ญ เกริกอำนาจ ๑/๐๗/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๓๘

นายสรรธาน ประทุม
๒๘/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๓๙

นางสำเนียง สันประคน
๑๘/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๔๐

นางสุฌานี แผลงประพันธ์ ๑/๐๔/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ฤทธิหงส์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กชายชลชาติ สมสาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กชายณัฐภัทร คงแสนแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ เต่าไธสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ อุดมดัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กชายวีรภัทร เพิมพูน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา รอแพทย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กชายอนุชา ใสกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กชายอิศระ ไชยสงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กชายอิสระ ไชยสงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงเขมจิรา จำปาอ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงกรรณิกา ทันลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญรอด
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กชายคงกระพัน เลาะไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงคชาภรณ์ วิเชียรเลิศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงจิรภัทร์ บุญเหลือ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงจิราภา ศรีสร้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ประทุมวัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงรัชนีกร ทิณรัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายวายุ ภุธาตุเพชร
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงศราณีย์ เจริญสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายศุภเสกข์ โลมไธสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงสุธาสินี ราชสีมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงสุภาพร พลศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ โนนทิง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วบุตรสา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วิเชียรเลิศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กชายเทิดพงษ์ เม่ากลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงกัลยาณี มารศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงชนิตา สมสาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กชายชานน สร้างนา
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กชายประทีป หมืนไธสง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงพียาภัสณ์ บุตรเคน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๗๔

นายภูตะวัน สุขสำราญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กชายสนธยา ปงตา
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงสุธิดา มารศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา วิเชียรเลิศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กชายอนวัช ผลไธสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๗๙

นายเกียรติศักดิ

์

มารศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๘๐

นายประพันธ์ จำปาอ่อน
๑๖/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๘๑

นางสำรวย หวนไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๘๒

นายคณินธิปรัชต์ พรมราษฎร์
๑๒/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๘๓

นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตร
๖/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๘๔

นางชืน

่

จงปตนา
๑๘/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๘๕

นางนิตยา สุงิวงาม

้

๑๕/๐๖/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๘๖

นายประยุทธ บุญมี
๒๙/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๘๗

นางพลอยชนก ทุนไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๘๘

นางวิไลวรรณ สำโรงลุน
๗/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๘๙

นางศิริลักษณ์ ศลาประโคน
๑๗/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๙๐

นายศิวานนท์ สวยสว่าง
๒๘/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๙๑

นายสหกิจ ไกรเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๙๒

นายสิทธิพร ธรรมรักษา
๕/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๙๓

นางสุรางคนา เลีอยไธสง

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๙๔

นางสุวรรณา ลิมไธสง

่

๒๕/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๙๕

นางอาภาวรรณ หนูนา ๖/๑๐/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๙๖

นางอุมากร ร้อยภา
๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๙๗

นางอุมาพร แสวงชัย
๑๙/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงกฤตติยา กระแสเทพ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กชายกฤตเมธ สินรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงชาลิสา บุญสร้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กชายธนากร พิมพ์อักษร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วจา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิทักษ์กูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กชายธีรภัทร แสงทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

เต้นปกษี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงนันฐกานต์ ทิศทะษะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กชายปภินวิทย์ ชุมจีน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงประภัสสร วิเศษศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กหญิงปวีณา ประจิตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กชายภูวดล วิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กชายยุทธภูมิ พลไธสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ลัทธิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สวัสดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กชายศตายุ เดชารัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ละเอียด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กชายศุภกร ทำทวี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กชายสุพศิน มัดทองหลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงอภินันท์ ภาษาสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ หลงละลวด
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กชายกุลชาติ ชืนนอก

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ดีด้วยชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พินาจภัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กชายฉัตรพล ทิพย์กระโทก
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กชายดัสพร วรรณสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์นพคุณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงพนิดา ยามประโคน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงวาทินี พารุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ท่อนผักแว่น
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงสาวิตรี จับไวดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กชายนครินทร์ โกเมน
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กหญิงบงกชกร วารีอุดม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงปณิตา โกเมน
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงปรางทิพย์ บุญบำรุง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ไทยสืบชาติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงวรรณวลัย จันทร์สว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงวาสนา ขุนนามวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กชายวิทยา ยาวิราช
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กชายสิทธิราช บุญยินดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ กล่าวรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงอุมาพร ศรีสูงเนิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กชายโชคอนันต์ คำมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๔๓

นางมาลัย ปกเหนือ
๑๕/๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๔๔

นางสมฤดี สร้อยสีดำ ๒/๖/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๔๕

นางใยสวาท พันธ์หนองหว้า
๒๘/๗/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงธัญรัตน์ กมล
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงนันทิยา ไกรเพชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงปนแก้ว สุขตระกูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงศศิธร เดชโคบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กชายนฤเบศร์ เดชโคบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงปยภรณ์ หวังผล
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงสุภัสสรา เพกประโคน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงเก็จแก้ว บุญมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ จงงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงปวีณอร รัมย์ประโคน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงอนุธิดา ทองโยง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงกนกพร สมใจเรา
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไก่แก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เถาว์ยา
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ เสมอภาค
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ กึนรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงแก้วตา ไม่ลึกดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กชายกฤษฎา โกรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กชายธนภัทร จันทร์ครบ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สะหุนันท์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงนภัสสร อุ่นเรือน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงปรินณา จินดาศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงมณิวรา สุขแสวง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงรัญชิดา ศรีหาบุตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กชายวีรพล ยอดสิงห์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กชายศรัทธาวุธ ศรีท้วม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงสุนิทธา พุตลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กชายอนันต์เทพ เพชรวิเศษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ธรรมจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงอารยา แปนประโคน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ ทิงสุข

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กชายเจนภพ สมานเมือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กชายเชาวกรณ์ สายบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงไพลิน มณีศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงปาลินี ศรีชุบทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๘๑
เด็กหญิงพรรณประภา

กุสะรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ โยธาประโคน
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงศุภานัน กุสารัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงสิริกร ดินกระโทก
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงสุธีมา สุภาทิพย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงอรปรียา ศรีโยหะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กชายเทวรักษ์ ผิวจันทร์สด
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงชลดา ชูยิม

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กหญิงชวิศา ชาติสมบูรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงณัฐธิตา จงสวัสดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงณิชกมล หัสแดง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ นพฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงนวพร ประประโคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงนันทิวา โกรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงปภาวดี ทุมนัด
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงพรนภัส แปนประโคน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงพันพัสษา เชือมาก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงภัทราพร สุขประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงรินรดา ยุงประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายศราวุธ มงคลแสน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงศรีวรรณ การรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กชายสุทินนท์ เนินบก
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงสุนันทินี ขยันดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงอภัชชา พูนผล
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทิมสันเทียะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงเจนจิรา สุขประโคน
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๐๗

นางสาวกัญญาณัฐ งามพร้อม
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๐๘

นางสาวกัญญาณัฐ ทนงตน
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๐๙

นางสาวกัญญ์วรา งามพร้อม
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๑๐

นางสาวกันติยา ดวงกระจาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๑๑

นายจักรชัย ดีหา
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๑๒

นางสาวจารวี ฉลาดเจน
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๑๓

นางสาวชลธร ประวงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๑๔

นางสาวณัฐณิชา ยูงประโคน
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๑๕

นางสาวดารินทร์ บุญชำนาญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๑๖

นายถิรวุฒิ สุขประโคน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๑๗

นางสาวทิพภารัตน์ นุยันรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๑๘

นายธิติ สืบมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๑๙

นางสาวนัชชา โพธิเงิน

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๒๐

นางสาวนันทิกา ไหวดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๒๑

นางสาวนันทิยา จีนประโคน
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๒๒

นางสาวนิชา แจ่มงาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๒๓

นางสาวนิธิพร สวนเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๒๔

นางสาวนิพาดา จงสวัสดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๒๕

นางสาวนิภาวรรณ แปนประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๒๖

นางสาวนำฝน ไพคำนาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๒๗

นางสาวปภาวดี ธันศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๒๘

นางสาวปวีณา พะกาแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๒๙

นางสาวพัชรีวรรณ ศรีอาจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๓๐

นางสาวพัตรพิมล สุภาทิพย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๓๑

นางสาวพิมพ์วิภา พะกาแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๓๒

นางสาวภัทรพรรณ ชวายวัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๓๓

นางสาวมณีรัตน์ เรียกประโคน
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๓๔

นางสาวรัตติยากร เกาประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๓๕

นางสาวรัศมี สายดวง
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๓๖

นางสาววราภรณ์ แปนประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๓๗

นางสาวศรุตา ดวงเลิศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๓๘

นางสาวศศิพิมพ์ แก้วคำสอน
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๓๙

นางสาวศันศนีย์ แปลงดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๔๐

นางสาวสมใจ พระเอียง

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๔๑

นายสิทธิชัย พะกาแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๔๒

นางสาวสุชาดา สงัดรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๔๓

นางสาวอนุธิดา กล้าณรงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๔๔

นายอัครชัย ปานทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๔๕

นางสาวอารียา มีประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๔๖

นางสาวเปรมนีย์ ทรงศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๔๗

นายกฤตยชญ์ สืบสวน
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๔๘

นางสาวกัญญาภัค คงดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๔๙

นางสาวกานติมา เการัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๕๐

นางสาวคัมภีรา เชือมาก

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๕๑

นางสาวจันทนิภา เชิดรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๕๒

นางสาวจิราพร ขิงประโคน
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๕๓

นางสาวฉันท์ชนก กำรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๕๔

นางสาวนันทิตา จันทร์ทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๕๕

นางสาวประกายฝน บุญรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๕๖

นางสาวพัชราภา อินทนัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๕๗

นางสาวรัตนา ไทยเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๕๘

นางสาวรุ่งรวี คงดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๕๙

นางสาววราลี จันทึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๖๐

นายวริทธิธร

์

จินดาศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๖๑

นายสุพจน์ หนูแก้วกล้า
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๖๒

นางสาวสุภัสสร การรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๖๓

นางสาวสโรชา สุขสบาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๖๔

นางสาวโสรชา ยงทวี

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๖๕

นายคมสันต์ สายวัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๖๖

นางสาวชลธิชา หนุนโชค

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๖๗

นายณัฏฐชัย ทองโยง
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๖๘

นายธนกร วิจิรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๖๙

นายธราธร แปนประโคน
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๗๐

นายนัสสรณ์ นาคอนันต์พร
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๗๑

นายนิเวศน์ นิจิตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๗๒

นางสาวพกากาญจน์ เสนาะเสียง
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๗๓

นางสาวพัชริน แปนประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๗๔

นางสาวพิมพ์วิภา โกติรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๗๕

นางสาวภัทราพร อยู่ปูน
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๗๖

นางสาวมีนา นุ้ยสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๗๗

นางสาววรรณพร โกงรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๗๘

นางสาววรรณวิภา นิลนนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๗๙

นางสาววรวรรณ ฉลาดเลิศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๘๐

นางสาววรารัตน์ ครบอยู่
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๘๑

นายวุฒิพงศ์ เอียมประโคน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๘๒

นางสาวศิรินภา อินสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๘๓

นายสถาพร แจ่มใส
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๘๔

นางสาวสิดารัศมิ

์

ไสนะรา

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๘๕

นางสาวสุขิตา ทองเกลียง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๘๖

นางสาวสุภาวดี จูประโคน
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๘๗

นางสาวอรวิภา เพ็งอ่อนเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๘๘

นางสาวเสาวลักษณ์ แอกประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงจันทกานต์ บุญศรีรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กชายชัยรัตน์ ศรีภู่
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กชายนิกร พรมโยชน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

คงดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงสุนิสา ทองทน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กชายอภิรมย์ คงดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กชายอรรถชัย แปลงดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงอลิชา วาสุที
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงอินทิรา ล้อมนาค
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงกานดา ทองทน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กชายปุระชัย เหลืองประเสริฐ
๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กชายศักดิชัย

์

โลกประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กชายอาทร พงษ์พิมพ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กหญิงเยาวพา พักยมแจ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กหญิงกันตา โลกประโคน
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงจันทร์นิภา โพธิไกร

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กหญิงจินตนา เทียวกลาง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงนริสรา เจริญรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงบุษกร เรียกประโคน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงลัดดา สิงประโคน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กชายวรกันต์ ทองเกลียง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กชายวรัญู แปนประโคน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กชายวีรพล เพชรรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงสริมน มีพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กชายสัจจชน แปนประโคน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงสิรินทรา สิงห์ประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงสุธิดา เครือเนียม
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กชายสุรเดช นิพันธ์รัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงอธิติยา จำปาพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงเขมิกา สิงประโคน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กชายเอกรัตน์ ยืนรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงกัณณิกา สาดประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กชายชวิน เทียบทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงฐิติญา ก่อบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กชายธนากร โคนประโคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กหญิงนันทิชา มีประโคน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กชายพงศ์พงา ศรีม่วง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงมุฑิตา เอียมประโคน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงยลรดี มีประโคน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงรัตนพร เข็มประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กชายฤทธิพร เพชรประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงวาสินี เอียมประโคน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงสุพร เฮาประโคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงสุริสา มีประโคน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กชายเจมศักดิ

์

วิเศษรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงแสงอรุณ หินประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงกานดา ประกายแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กชายณัฐภัทร หินประโคน
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงณิชาปวีน์ ขะมะรัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ ครบอยู่
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงพิณทิพย์ เรืองศิริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงพิมนภา มีประโคน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ มีประโคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงศศิชา เดชารัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงสุทัตตา จันทร์เมือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กชายอดิเทพ หมันประโคน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กชายไชยวัฒน์ หมันยืน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงกนิษฐา เฮาประโคน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมประโคน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กชายณรงค์ นวนประโคน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สมานโสร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กชายตะวันฉาย ปลอดประโคน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กชายธีรเทพ เอียมประโคน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กชายนิติภูมิ อักษร
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กชายพีรภัทร น้อยเกิด
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงมันทนา หมันประโคน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงรัตนาวดี มีประโคน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงรัตน์ตนา ปานคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ หินประโคน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงวรรณวิภา จันประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กชายสราวุธ งานประโคน
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงสุดาพร หลอมนาค

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กชายสุพจน์ มีประโคน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงสุพรรณี เปรียบสม
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงสุภัสสรา เอียมประโคน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปานะโปย
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายอัครพนธ์ มีประโคน
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงชมบงกช ขาวงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กชายทัศน์พล วงเวียน
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กชายทิศวิชัย ประเสริฐศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กชายภูวัต ยงทวี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงสาธิมา มุติเมธ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงกนกพร ปนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กชายณรงค์กร เจริญรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กชายตุลธร กุยรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ รุประมาณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงปสุดา แพงเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

เอียมประโคน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กชายราชวัตย์ บุญประสิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กชายวรวิทย์ บุญประจักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายศักดา แพงเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๔ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ การรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กิงแก้ว

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สวินชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เสริมสี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา ไม่รอดดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงอังคณา ยงยิงพูน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงจาตุพร สุทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงจิตรกัญญา โกยรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงนภาเพ็ญ เอ็นมาก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กชายนันทกร เนือนประโคน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงพรนภา กางแม
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงรุ่งนภา พิมพ์เผือก
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงวาสนา พาแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กหญิงศุภนิดา บุญภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงอัจฉรา อินสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงนวพรรณ ใจบุญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขชะรา
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงวริษา บุญสม
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงอรพิมล กล้าณรงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงอารยา เหมาะเปนดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงเกสรา ราชประโคน
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กชายธนทัต ชืนประโคน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กชายธนากร ทีประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กชายสุริยา สาระเขต
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กชายอดิศร เงินเก่า
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กชายกิตติภณ เนตรฉำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงจันทภา บวบทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงณัฐวดี ทีโพธิหาด

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงนภัสศร สีทา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กชายพงศ์ภัค จันทร์สิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงภัทราวดี คัดชิมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กชายวันชัย สายกลิน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ผดุงแดน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงศศิวิมล ราชประโคน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงสิริวิมล นวนประโคน
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๕ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงอนุรดี ดวงกระจาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงเปมิกา วิสูงเร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงแสงรวี โสติยา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงจารุมน ณวงรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สายดวง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงพรรณวิภา โกรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงมะลิวัลย์ เนียมเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงสุทธิกา กะมลรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงสุภนิดา กางรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงสุภาวิดา กางรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สีหาภาพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงอรพรรณ สุขใหญ่
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กชายเทพฤทธิ

์

วงศ์กนก
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๒๘

นางสาวราตรี อาทวัง
๑๙/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๒๙

นางสาวสุนีรัตน์ ทองย้อย
๑๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กชายวีรภัทร พุ่มพวง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กชายชนม์ชนันทร์ คะเนนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กชายอมรเทพ อรชุน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงจิรดาภรณ์ ไขรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงชลธิชา คำกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายนัฐพล นักประพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๓๖

นายรังสิมันต์ กมลจิตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วยงกฏ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงอำไพวรรณ เลิศกูล
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงไพลิน สันกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กชายกฤษดา มาระปทธิ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ผกา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เณรธรณี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงกัลยกร อ่อนวาที
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย มโนรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กชายคณาสิน พุ่มพวง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงจิดาภา สุระขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงจิตสุภา เสน่ห์รัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงจุธาทิพย์ จุมครอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงชนิกานต์ จัตุกูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๖ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงชลลดา แหร่มพงษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงชไมพร นบนอบ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ กาหลง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงณัฐจริยา ไชยมงคล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงณัฐชยา วรวงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงณัฐชา เพชรชาติเชือ

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กชายธนภัทร นิยม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงนรีกานต์ ไกยถา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กชายนฤเบศร อัมพะวัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กชายนิธิพัฒน์ สุขสบาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงปยภรณ์ มีพวงผล
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงพรนิภา คำคูณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กชายพิชัยสงคราม ลักษณ์พลวงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทะลาไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กชายพีรกานต์ สุทธการ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงพุธิตา ชวนกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กชายมณฑล หมืนราม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงมาริษา สยามประโคน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงวราพร มะนาวนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงวิกานดา ก้านจักร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงสุชาฎา เก่าพิมาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กชายสุทิวัส แรมวาที
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กหญิงสุวรรณา ไกรแสง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กชายอชิตพล เฮ่ประโคน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กชายอนุ บุญรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีขอบทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนพงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงอรอุมา สุขสำราญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงเกตุแก้ว พยายาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงเกสรา จันทา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงแพรวา ตรีเมฆ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงจินดาภา วิมุจานนท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ พยายาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงชุตินันท์ เย็นสกุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กชายธณัฐฌานนท์ เดชวารี
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๗ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ มีสัตย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงนริสรา มีพวงผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กชายปรเมศวร์ ชินชะโน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กชายพงศกร พรมสมัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กชายภานุพงษ์ ไชโย
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงวานิดสา มันคง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กหญิงวาสนา ยวนเพ็ชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงสาวิตรี น้อยพลี
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงสุธิดา เครือวัลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงเอมวดี แดงชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กชายกัมพล โล่ห์ทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงกัลญา อินบุญญา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ อันทะยันต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กชายจิรายุ จูกูล
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กชายทรงพนธ์ เพชรกาญจน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กชายนนธชัย ระสีวงษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงนำอ้อย สีลำดวน
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงภานุมาศ เบญจศาสตร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงฤดีรัตน์ ศิราพงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงสุจิตรา เกิดในหล้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๐๕

นายอนุชา พุทธิชาติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงอรรษราพร แมลงผึง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงอัสรีนา ตาแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงอารียา หมืนราม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กชายเกริกพล บุญร่วม
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กชายเปรมปรีดิ

์

ตรีกูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๑๑

นางสาวชลธิชา สุทธสนธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงชลลดา เครือบคนโท
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๑๓

นายธงชัย ทรงสมมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กชายธีรภัทร หนาดทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงนัฐติกา กลีบจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงปนัสยา อุตรวิเชียร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๑๗

นางสาวปรางค์มณี ตรีกูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๑๘

นายพีรพัฒน์ จันทร์ประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๑๙

นายพีระพล วนวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๒๐

นางสาวมณีรัตน์ มาประจวบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ คงนันทะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กชายศักรินทร์ แหร่มพงษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๒๓

นางสาวสกาวเดือน หอมหวล

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๒๔

นางสาวสายชล สมคะเนย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๒๕

นางสาวสุธาทิพย์ ยมรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงสุนิษา ทานะเวช
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๒๗

นางสาวสุอารี เหมือนปน
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๒๘

นายอนุชา เจือจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาตประสงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๓๐

นางสาวกชกร ดำปานดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๓๑

นางสาวกัญญารัตน์ สุระขันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๓๒

นางสาวกัณทิมา ฤทธิชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๓๓

นางสาวกิตติญา บุญรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๓๔

นายกิตตินันท์ สงสระ
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๓๕

นางสาวจันทร์จิรา นวลดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๓๖

นางสาวจิราภา อภัยจิตต
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๓๗

นางสาวชนากานต์ เหมือนพร้อม
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๓๘

นางสาวชลลดา ขันติวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๓๙

นายชัยวุฒิ วงค์ใหญ่
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๔๐

นางสาวณิชมน ยาทา
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๔๑

นางสาวตยาคี พลลำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๔๒

นางสาวทิพประภา ศิริชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๔๓

นายธนาวุฒิ บานประโคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๔๔

นางสาวนรินทร์ จันทร์ประโคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๔๕

นางสาวนฤมณ แก้วเข้ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๔๖

นางสาวปารวิตา วรรณทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๔๗

นางสาวปยธิดา คำโสภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๔๘

นางสาวปยวรรณ ศรีพงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๔๙

นายพงศธร โรจน์ประโคน
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๕๐

นางสาวพัชราพร ลาสูงเนิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๕๑

นางสาวพิชญา นาราช
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๕๒

นางสาววรัญญา แน้นกราย
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๕๓

นางสาวศรินญา แทนจะโปะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๕๔

นายสหรัฐ ลักษณ์พลวงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๙ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๕๕

นางสาวสุธามาศ จันทร์บุบผา
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๕๖

นางสาวสุนิษา พิมพาเรือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๕๗

นางสาวสุภาพร คงสุขมาก
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๕๘

นางสาวสุภาวรรณ กึงกลาง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๕๙

นางสาวอรณี นาราช
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๖๐

นางสาวเก็จมณี สรงสระ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๖๑

นางสาวแก้วมณี พิสัยพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๖๒

นางสาวกันตา ทัน
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๖๓

นายคมกริช ศรีผดุง
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๖๔

นางสาวชุติมา ทำนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๖๕

นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๖๖

นางสาวนุชจรี โสมอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๖๗

นายบุญทัน การุณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๖๘

นายปกิตติกรณ์ ศรีราพงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๖๙

นางสาวปนมณี พรหมโคตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๗๐

นางสาวพรทิพา เชือชา

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๗๑

นางสาวพัชริตา นามสว่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๗๒

นางสาวภาวิณี วรวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๗๓

นางสาวมินตรา กึงกลาง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๗๔

นางสาวรุ่งทิพย์ เบญจศาสตร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๗๕

นายวงเดือน ภาคอินทรีย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๗๖

นายวรากร ชำนาญเนาว์
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๗๗

นายวีระยุทธ ตรีกูล
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๗๘

นางสาวศิริมล สงวน
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๗๙

นายสมพงษ์ ดินเกษม

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๘๐

นางสาวสุธินี นาราช
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๘๑

นางสาวอรอุมา หมูสีโทน

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๘๒

นายอัษฎาวุธ พัลวัล
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๘๓

นางสาวเจนจิรา ศรีวิชา
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๘๔

นางสาวเจริญรัตน์ แถบเกิด

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๘๕

นางสาวเจษฎาพร ตาทิพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๘๖

นางฐาจิฬาพัส จิระวงศ์บุญภูงา
๒๐/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๘๗

นางวันเพ็ญ เต็งประวัติ
๐๗/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๘๘

นายวิขาญ ฉิมพลีพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๘๙

นายอภิรักษ์ สุขบรรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๐ / ๓๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๙๐

นางอังกฤษ ครุธกูล
๑๕/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๙๑

นางสาวอุทัยวรรณ์ เบญจศาสตร์
๓๑/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๙๒

นางเทพสุดา สวัสดิรัมย์

์

๐๓/๐๕/๒๕๐๐
โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๙๓

นายสายชล จันทร์สิงห์ ๒/๘/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กชายกฤษยุทธ ธรรมประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงกวางกมล สะเกรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กชายกุนที เบ็ญยะมาตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กชายคมสันต์ มูระคา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงจุฑามณี ปุริสาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กชายชาติชาย ผลสมหวัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงณัฎธิดา เอกรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กชายทักษิณ ตาในรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กชายทักษ์ดนัย เทียงเกตุ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงนัยนา มันยืน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กหญิงฟาประทาน ทิวผักแว่น

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงมนฤดี แคไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กชายวชิรวิทย์ แสงกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงศธากาน สีดาว
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กชายสหรัฐ แสงภักดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา พระแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสตะวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กชายอนุชา ผลจันทร์สุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงอรณี เม่ากลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กชายขวัญเด่น สารสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงคีโอพัตตรา แก่นจักร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงคุนาภรณ์ ท่อนผักแว่น
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงจันฐิมา พูนเปรียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงจิราพร สุนทรรักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ เจริญพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงฉวีวรรณ พิมพาพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงณัฐิยา วิธิวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กชายทินกร หนองพร้าว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กชายธนากรณ์ กล้าหาญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ชาวนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วการ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๑ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กชายปยวัฒน์ ปญหา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงปยะลักษณ์ พรรสาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กชายภารดร อินทนนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กชายรัชพล สุขเชือ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กชายวัชรา นิลยา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กชายวีรวุฒิ ผลสมหวัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงสัจพจน์ ขาววิสุทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงสาวิณี ขันธมาลี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงสุกันยา เจียมสกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ แฟมประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา กล้าหาญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กชายสุเทพ สีสมัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงอรัญญา พรหมบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงอินทิรา สวัสดิรักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กชายกฤษฐิศักดิ

์

บัวแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงกฤษณา จันดาเพ็ง
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงกัญจนา แก้วพูล
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กชายจตุพล พลพิมาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กชายจิตรณรงค์ ดอกบัว
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กชายฉัตรชัย นิลชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กชายชัชชัย ชัยสาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปลัดวิเศษ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงณัฐชา สุขวิทย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงธนันญา เทศยะรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงนภาพร จำปาร้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงนฤมล ไทยสำราญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงนันทิชา สารสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงบชกร กุยลอยทาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กชายประวิทย์ หัสกิจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงพรรพษา เรืองสระ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา มูระคา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงพิยดา จำนงเพียร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กชายมนตรี เปรมศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กชายยุทธภูมิ ดวงอินทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กชายวสวัตติ

์

เดชวารี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๒ / ๓๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เข็มขำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กชายวิศรุต ใจกล้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กชายวิษณุ จำปาสาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กชายศุภพล โด่งดาวพารัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กันยาบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา เนาวราช
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กชายสุบรรณ ไกรหาญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กชายสุรธัช ลีทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กชายสุวิชัย สัมฤทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงอินทิรา เดชวารี
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กชายเอกราช ปะแดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๗๑
เด็กหญิงแพรเฟองฟา ถนอมมิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงจินตนา กลันบุญ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรหอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กชายธวัชชัย ขันธมาลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กชายธีรยุทธ กระจ่างทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงนำผึง

้

นุชนาค
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กชายปยวัฒน์ มณีกาศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงวัลภา แก่ลำราช
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงวารุณี พรหมภักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กชายวิกิตติศักดิ

์

จัตุกูล
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงสาธิกา ศรีสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีโยหะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงสุมาลี นพตะลุง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กชายสุรชัย ไกรหอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กชายอัมรินทร์ พาสี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กชายอัมรินทร์ รินทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงแก้วตา ทวีโภค

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กชายไชโย แก่นนวลศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงกัลยา แย้มสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงชนิตา สุดแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงฐิติมา โชคไพบูลย์พันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ เสาโสด
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงนารี จานิกร
๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงนารี พรมโสฬส
๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายปฏิพล พรมโสฬส
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กชายพรเทพ พรมพักร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงวาสนา แก่นนวลศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กชายวิทยา มาประโคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กชายกุลภพ พรมพักตร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๐๐

นายธวัชชัย แก้วกลม
๑๑/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พันธ์โพธิงา

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงสุปภัสสรา ยัสสระ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กชายวีระพล อรชุน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กชายศุภโชค จอมรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงนิติกาญจน์ สงคำจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงมลรัตน์ มหาดไทย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กชายศรราม ศรีลาไลย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา จานแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงชมพูนุช เวียงวิเศษ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก่นไชยสงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงนิตยา เย็นประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กชายนิติพงษ์ ประสงค์สุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงปรีชญา บาลโสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิมพ์อักษร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงอทิตยา เทพบำรุง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เครือเนียม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงอรอนงค์ เปยผะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงอริษรา บุญไกร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ดิษมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงจิรัศยา เกิดรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงจีระนันท์ สวนเกษ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงดรุณี คำสอน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กชายทิมากร จังอินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กชายธีรวิชญ์ ยศดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีบัวรายณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กชายพีรพล สุริยวงค์ชมภู

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรมรุกชาติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงภัสสร โอสถประสาท
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงภาวิณี สุนิลบูรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๔ / ๓๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กชายภูริเดช หรบรรพ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ นักรบ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงมุกมณี สุริยะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กหญิงสิมิหลา นวลปกษี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กชายอธิเทพ เธียรวรรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงเบญจาภรณ์ ศิริบุญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กชายพีรภัทร์ วงศา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงอุษา เกตุขาว
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กชายกฤษนัย กุลวงค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กชายขวัญชัย อบอารี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กชายณัฐพร รูปสอาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฟานกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงธัญวรัตม์ พละสุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กชายธีรนันท์ แสนชัยรัญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงพิมภัชชา พุงไธสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กชายภัทรดนัย ไขกัณหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กชายสรพัศ เม็งไธสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงสุณิสา แตงชุ่ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปุงไธสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กชายอนุชิต จันอ่อน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กชายแสนไกร อดทน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กชายเจษฎา อนุแสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๕๒

นางกรุณา ยินดี
๑๒/๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๕๓

นางฉวีวรรณ เจริญสุข
๑๓/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๕๔

นายชัยวัฒน์ อาษานอก
๑๓/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๕๕

นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๕๖

นางสาวมนทิรา เจือสุข
๑๙/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๕๗

นางวราพร ตังกุลธนวุฒิชัย

้

๑๕/๖/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๕๘

นางสายพิน ของเลิศ
๐๖/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๕๙

นางอมรรัตน์ ปุริตังสันโต
๓๐/๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๖๐

นางอุทุมพร พรมไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๖๑

นางเบญจมาส ธีระวิทยากุล
๒๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๖๒

นางสาวเพ็ญภรณ์ ลิไธสง
๑๘/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๖๓

นายคนองเดช เบ็ญขุนทศ
๒๔/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๖๔

นางจรรยวรรธน์ ครองปญญากวี
๓๐/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๕ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๖๕

นางพรรณธิพา ปะวรรณะ
๐๓/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๖๖

นายเจริญ เตาะไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๖๗

นายเชษฐา พรมไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๖๘

นายอนงค์ เรืองไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กชายคมสันต์ ปราบนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงทิพย์วรรณ เม็นไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กชายธวัชชัย พลไธสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงปรีญารัตน์ ศรีสมบัติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กหญิงปยวรรณ ยุทไธสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงภาวิณี ศรีจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงมะหมี

่

ศรีจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงมัญชุพร ศรีเสน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กชายวิทยากร สีมาพุทธ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงศิริวรรณ พิงไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงสุจิตรา พลไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงสุพัตรา ไวยะสุขศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิทธิจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงอริสา โพธิศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กชายเมธา พิมพ์สอน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เมืองไธสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงโศภิษฐ์ เลิศสงคราม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กชายไตรทศ เทียมทะนงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กชายไพรัตน์ หมืนไธสง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๘๘

นายอำนาจ ศรีภูวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๘๙

นายอุดม รักสมบัติ
๐๘/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กชายกิตติพงษ์ แก่นจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงกุลปรียา พุทไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กชายทักษิณ กะตะศิลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงธิดาพร ช่างเกวียน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กชายนพชัย บุญมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กชายนิธัชพงศ์ ศรีชลาลัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กชายปฏิญญา เบียไธสง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงปริญญา ดีแปน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงปยะธิดา ศรีทาโฮม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงพุทธิรัตน์ เม็งไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๖ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กชายมนัสนันท์ สร้างการนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงวรัทยา โมกขรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กชายวรากร ม่วงทำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงวิชุดา ช่างการ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กชายศาสตรา ศรีธรรมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงสุชาดา วิริยะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีแพ่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงหยกมณี โพธิแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงอรพิน โอดเบีย

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กหญิงอรัญญา หลุนบูชา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กชายเจษฎา ฉำไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงลลิตา จันทรังษี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๑๒

นางขนิษฐา สิงห์ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๑๓

นางพรนิติมา มิสา
๑๕/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๑๔

นางพรรณี ทบลม
๐๙/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๑๕

นายพิพัฒน์พงศ์ หมวกไธสง
๐๖/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๑๖

นายสมพงษ์ หมวกไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๑๗

นางสมพวน หมวกไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๑๘

นางสมใจ กองชะนะ
๒๘/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๑๙

นางสุทันต์ จันภักดี
๐๑/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๒๐

นายอำนวย พวงไธสง
๐๕/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กชายก้องสยาม ชมชืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

หลุ่มไส
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กชายชนันธร อินอุเทน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงณัฐิยา มีมาก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กชายนครินทร์ ปุราชะโต
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงปวีณา หมืนไธสง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงปุณยนุช พูนไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

จันทะเขตต์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงพัชราภา ปุราทะเน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กชายพีรภัทร พิงชัยสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีชุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ แสนภูธร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงรัชนีกร ศรีชุม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กชายฤทธิชัย

์

โสกงโสด
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงลภัสรดา ไพดา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงสุภนิดา กฤษณกระโทก
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี นันทพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กชายอนุภัทร แดนไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กชายอภิรัตน์ อุบอวน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กชายเจษฎากร ห้าวจันทึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงวรรณิศา ศรีชุม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กชายศุภสัณฑ์
โชติช่วงทวีทรัพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กชายเจษฎา พลรักษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๔๔

นายพรพงษ์ ดูยอดรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๔๕

นางมะยุรี ตลอดไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๔๖

นางละมัย พะนา
๐๓/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๔๗

นายวัชรินทร์ โสลี
๐๔/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๔๘

นายวุฒิพงศ์ ยาวไธสง
๓๑/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๔๙

นางสายเปล ศรีนาเรียง
๒๙/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๕๐

นายสิทธิชัย ลตน้อย
๑๐/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๕๑

นายสุนทร ศรีสุรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๕๒

นายสุพจน์ ฝาคำ
๐๔/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๕๓

นางสุภาภรณ์ ยวงมณี
๑๖/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๕๔

นางสุรัตน์ ภาษี
๒๒/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๕๕

นายอัมพร เรืองศักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๕๖

นางอัสนีย์ ตุ่ยสีมา
๒๐/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๕๗

นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๕๘

นางเกษณี สีผาย
๓๐/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๕๙

นางเย็นตา เอียมหรุ่น

่

๐๗/๐๗/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๖๐

นายไพทูล ศรีนาเรียง
๒๐/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กชายธนบูลย์ สีทองทุม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงอริสา ปอมไธสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๖๓

นางสาวขวัญฤดี ยังจันทร์อินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๓๒

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๖๔

นางจารุรินทร์ เเปลงไธสง
๒๑/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๖๕

นางบุหลัน บุตรงาม

๒๕/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๖๖

นางพรรณพร ฉัตรวิทยกุล
๑๑/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๖๗

นางวาสนา ฟองมณี
๑๐/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๖๘

นายสำราญ ปนเหมาะ
๑๙/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงธนัญญา น้วมสำโรง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กชายปรัตถกร เปรมไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงพรทิพย์ วรรณวิจิตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงรัตนา วันทรวง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กชายวุฒิชัย ร้อยแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กหญิงอภิชญา นวลไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กชายกตัณณ์ วงศ์สกุลภักดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงกวินทิพย์ กรมไธสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กชายกิตติโชค สุวรรณพฤติ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กชายจิราเจต เปรมไธสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กชายธีรภัทร เปะชาญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กชายธีระพาร์ นอกไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงธีริศรา ธรรมกัณหา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงนุสรา นารีโภชน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงผณิญชิตา พิมสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กชายพุทธรัก ปุผาโต
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กชายภควัต ศรีเมืองเบ้า
๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายภาณุพงศ์ เอียมบวร

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงมัซสิพร ไชยคำภา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กชายศรัณยู พืนอินทร์

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กชายศุภสัณฑ์ ภายไธสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กชายอานัติ เล็งไธสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงอริสรา รสไธสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กชายธนายุทธ น้วมสำโรง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กชายพงศกร บุไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กชายพิพัฒน์ เสนาซุย
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กชายพีทยา อาวีลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กชายมุนินทร ปะถานะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงกล้า
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๙๘

นางพิชญ์ สายจีน
๒๔/๑๒/๒๕๑๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงญานิดา ยาศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงภาพิมล ตาไธสง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงลลิตพรรณ โคตะริยะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กชายวัฒนา เงยไธสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลีวงศ์ศักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงสุตาภัทร สังฆเวช
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงอรทัย เพียรไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กชายอัครเดช ลิมไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงเจนจิรา เทียนมิงมาตย์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กชายกฤษณะ มาสงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เปรียบสม
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงทักษพร หมันอุตส่าห์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงพรสุดา เทียนมิงมาตย์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงวีรวรรณ ฤทธิไธสง

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงสุชานันท์ สังฆะเวช
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กชายเวหา จันทภาส
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กชายฐิติพล สังฆเวช
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กชายธีรเกียรติ พิศวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กชายนันทวัตร เศษไธสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงนิศาชล แก่นแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงวาสนา เงินทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กชายศุภณัฐ สังฆเวช
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงอทิตยา นาลาด
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงไอรดา งามเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กชายจักรี ศรีธาตุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ดงแก้วมณี
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กชายณัฐพล แก่นแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายนวพล บรรหาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กชายพงศธร พลไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กชายพิชิต คิดนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กชายพิทักษ์ บุตรไธสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสาร์เปรีย
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กชายสันติภาพ ตรงสูญดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กชายสิรภัทร ดาวไธสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กชายอุเทน มาสงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กชายเชิดศักดิ

์

ฤทธิไธสง

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ กองนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตาไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๓๗

นางกาสี ดาษไธสง
๐๑/๐๙/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๓๘

นางณพรัตน์ รอมไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๓๙

นางสาวตัน ใจเทียง

่

๐๔/๐๔/๒๔๘๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๔๐

นายถวิล อินธิสาร
๑๖/๐๖/๒๔๘๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๔๑

นางถาวร เทียมทะนงค์
๐๖/๑๑/๒๔๙๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๔๒

นางทองมี มาตย์นอก
๐๓/๐๔/๒๔๙๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๔๓

นางบุญโฮม เตียงไธสง

๑๓/๑๑/๒๔๘๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๔๔

นางปราณี นารถไธสง
๐๖/๐๔/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๔๕

นางสาวพรทิพย์ ใจเทียง

่

๒๙/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๔๖

นางมี โสมไธสง
๐๔/๐๓/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๔๗

นางรัชนีกร ประวะเสนัง
๒๕/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๔๘

นางละมูล วรรณสุข
๑๓/๐๔/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๔๙

นางวันทอง สถิตย์ไพบูลย์
๑๕/๐๔/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๕๐

นางสงกา สงนอก
๐๖/๑๑/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๕๑

นายสมพงษ์ ไลไธสง
๐๘/๐๗/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๕๒

นางสุพักตร์ วันทะมาตย์
๒๔/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๕๓

นางสาวอัจฉรา ดังไธสง
๒๗/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๕๔

นายเมฆ ดาษไธสง
๑๖/๐๙/๒๔๙๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๕๕

นางเสาวรส พลแสน
๑๑/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๕๖

นางแสนสุข ศรีสร้างคอม
๒๕/๐๕/๒๔๘๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๕๗

นายกมล ชืนไธสง

่

๒๐/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๕๘

นายทรงศิลป พลแสน
๑๐/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๕๙

นางนิตยา เพ็งพาจร
๒๗/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๖๐

นายบุญเลิศ พลแสน
๒๗/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๖๑

นายประดิษฐ์ ศรีทอง
๐๙/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๖๒

นางสาวพรทิภา เหมพรมมา
๒๗/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๖๓

นางพรพรรณ บัวพงษ์ชน
๐๑/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๖๔

นางพัชนี พลแสน
๑๓/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๖๕

นางสาวศิรินันท์ เกษศรี
๐๘/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๖๖

นางอรอนงค์ สร้อยคำ
๒๙/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงกัญยาพัชร กล้าดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กชายจิรภาส หนังไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กชายธนพัฒน์ คำชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กชายนรากร ศรีหาเวช
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงศิริกัณญา เนียงไธสงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กชายสันติ ดงแก้วมณี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงอภิญญา ตูบไธสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กชายอภิวิชญ์ กรมไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๗๕

นายสุเมธ อือเพชรพงษ์

้

๒๗/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยินไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ยุบไธสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมผา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงทรายแก้ว สิงมะหม้อ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงสัญจิตา ปฏิพันโด
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ล้อมพงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงณภาภรณ์ ตุพิลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงปยะรัตน์ สายโรจน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงมะลิวัลย์ บุญสวาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงลลิล ปุผาลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงสาวิตรี สีมาญา
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงกรพิน ศรีประชุม
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา หินชัยภูมิ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงณัฐพิมล ตะทาดวง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กชายธนากร เยียมไธสง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงธารีรัตน์ อาตขันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงปยวรรณ เทียบปด
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงภัทรจิฬา วรรณโสภา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงยลกมล แพงไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงรุ่งราตรี ชินจักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงวลิน ปุราชะกา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา บุญชม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงอุไรรัตน์ นรชาญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๔๙๙

นายขจรศักดิ

์

อินนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๐๐

นายชนะศักดิ

์

มาสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๐๑

นางสาวชลธิชา พรมรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๐๒

นายชิษณุพงษ์ ประทุมเมฆ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๐๓

นางสาวนำทิพย์ คำมาพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๐๔

นางสาวพรทิพย์ ถนอมชาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๐๕

นางสาวพลอยวริน ศรีจันทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๐๖

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมหาพรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๐๗

นายมรุเดช จันทจร

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๐๘

นางสาวรุ่งทิวา โตนไธสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๐๙

นางสาวรุ่งนภา มันยืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๑๐

นายวาคิน ทิรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๑๑

นายวิษณุ ปุผาทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๑๒

นายวีรยุทธ เยียมไธสง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๑๓

นางสาวศรีสุวรรณ ปุลาโต
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๑๔

นางสาวศศิกานต์ เกาะกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงศิรินยา โมกไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๑๖

นางสาวสุกัญญา ปะการะโต
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๑๗

นางสาวสุดารัตน์ บินไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๑๘

นางสาวอนุสรา ถนัดไร่
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๑๙

นางสาวอริศรา จันทวิเศษ
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๒๐

นายอาทร สาระสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๒๑

นางสาวเกจมณี เวียงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๒๒

นางสาวเกษรินทร์ ตะโหนด
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๒๓

นายเฉลิมชัย ชิงขุนทด
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๒๔

นายเทวรักษ์ เกษีสังข์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๒๕

นางสาวแพรพลอย ชนะสัตย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๒๖

นายณัฐวุฒิ มนต์ไธสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๒๗

นายทินพัฒน์ พัฒนสาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๒๘

นายรชต จันทร์ขาว

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หมืนพรม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ขามกิง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงพูนศรี ทามี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงอนุธิดา แพทย์มด

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงอรทัย ชุมจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กชายอัครพงษ์ เงางาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงกฤติมาภรณ์ สองสี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงขนิษฐา ชัยสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงจุติมาพร บุญสอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กชายธนวินท์ สังข์อุ่ม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงธนิชา นาคร้าย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงนมลชนก น้อยพรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงนันทรัตน์ กองน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กชายนาทวี เสประโคน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กชายนาธาร ปงทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงนิตยา สิมวิเศษ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กชายประวิทย์ จันทร์เพ็ญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กชายปริญญา น้อยพรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กชายปริเยศ น้อยพรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงมานิตา แสงใส
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงมินธิกา น้อยพรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงรุจิรา แสนบุดดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงวรลักษณ์ ไชยมงคล
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงวรานุช จุดงาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงวิจิตรา ใจเพชร
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กชายวิทวัส รุมชะเนาว์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงวิภาวี ใจดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ บึงอำพันธุ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ จัดรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงสราวลี แพงเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงสุพัตตรา ภูมิศาสตร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กชายอาทิตย์ สุชัยราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กชายกฤษกร ประสาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงกัลยา ยิงดี

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายจตุพล เซรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กชายจตุรพร ฝอยทองร่วง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา การุณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงจีรณา บุลารม
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กชายณัฐพล เทียงธรรม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กชายธนพล บุญทูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงนพรัตน์ ชิณภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงนิภาพร สืบสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กชายบรรจง พรมมีเดช
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กชายปรินทร์ ประดิษฐศิลป
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กชายปรีชาพล สุขเปง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กชายปญญา คงทะนงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กชายพีรภัทร์ ผาสุขลำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงรามาวดี ดอนคำเหีย

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงรุ้งลดา ผิวกระจ่าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กชายวสันต์ ปจฉิมมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงสุภาพร จะริรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๔ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงอรณี ปจฉิมมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชารัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงกนกกานต์ ถาวร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงจิรัชญา ทวีสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เศษกำปง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา กุลดารัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงทิพย์เกษร คะวินรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กชายธนัญชัย ปธิรูปง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ชุยรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงมลธิชา โพยนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงลดาวัลย์ เพ็งสอน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงอารยา กุลดารัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงเนตรนภา คชแพทย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๙๓

นางสาวปรียาวลี น้อยพรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๙๔

นางสาวสุดารัตน์ ชมภูเพชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๙๕

นายธนิจ บุญกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๙๖ เด็กหญิงกาญจนประภา
พลมีศักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงญาดา ดาหาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา พรมรินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สงโท

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงภานุมาส บุญเยียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กชายภเดิมพงษ์ พันมหา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กชายวชิรชัย ถนอมสิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กชายวรายุทธิ

์

เยินรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงวริสรา ชฎาชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กชายศราวุฒิ สงโท
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงสุมิตรา ขาวบุญมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงอัมพร ทองด้วง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กชายโชคชัย บุญสมร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กชายณัฐกานต์ ปุลาโก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กชายณัฐพันธ์ มะโนภัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กชายธนบดี ตรีวิเศษ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงปนปก เชียรรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงพรรณภา อินทะรา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กชายพีรพงษ์ เชียรรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กชายวัฒนพงษ์ วงดีวี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กชายอัษฎา ซอมประโคน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กชายเอกพล ปลืมจิตร

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงกฤติยา โยทานันท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ บัวสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กชายธนศักดิ

์

เชียรรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

ปรือทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กชายนครินทร์ สืบเพ็ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กชายพรรษา สงโท
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กชายวัชระพงษ์ ถนอมสิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงศศินา บุญมัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กชายสหรัฐ จันทะโชติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กชายสัญญา พุทธศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ ฟูกโคกสูง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา ดำริห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงสุวนันท์ หมายงาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กชายอดิศร อุดมทรัพย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงอาริษา คำสุด
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงกมลพร เพียงตา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงปนัดดา กรมธรรมมา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงหัทยา พุฒบัวทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๓๖

นางสาวอาทิตยา วงศ์หอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กชายเสกสรรค์ กลินบัว

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๓๘

นางสาวสิริษร ประสาร
๒๗/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๓๙

นายอนวัชร เอ่นแคน
๒๓/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๔๐

นางอนัญญา รีด
๐๗/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงจันทิราพร จริรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงฉันทิสา ชะรินรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กชายชาญชัย ชินรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กชายธีระเดช ตุรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กชายนิคม เจริญใหญ่
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงนุชนาด ใจทัศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กชายปกรณ์ เลาตา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงพัชรี มาดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงมินมะปราง สัตตาคม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กชายวรวุฒิ ชินรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ เกษศิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กชายวิวัฒน์ กระแสจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กชายศักดิระพี

์

สัตบุตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ บริสุทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายสัญชัย แจ้งสนาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงสุนิตา พระศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงสุวรรยา ยายิรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงเกษร สมทรัพย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงเค้าร์ดาว เอียมจุฬา

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงเจนจิรา วงษ์มา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงกัลยา แซงแสวง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงดวงใจ มาดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กชายทวีทรัพย์ ใจผ่อง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กชายธนัญชัย แขกรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กชายธานี ปนะถา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กชายธีมากร สิมาวัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงมลฤดี ยอดยา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงมินตรา สัตบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ตลับทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงวิริยา ยอดยา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา สถานสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีโนนม่วง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงกันตนา บัวนิล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กชายคมสันต์ ยวงรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงจิดาภา ทีรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ชาวสวน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงพรนภา ชินรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงพัชรี เหมกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงฤดี มะโนบาล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงสุกัญญา วรรณคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กชายสุทิศ ชาวสวน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงกชกร เพ็งพิศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายบุตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กชายจีระวัฒน์ มะลิซ้อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กชายฉัตรชัย ยินดีรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มีภักดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กชายภูริ สายกระสุน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงลดาวรรณ อนาถเนตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กชายวงศธร เกรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงสุนิสา ยินดีรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๙๑

นางสาวสุวรรณี ชาวสวน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงอรวรรณ ยินดีรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นันตะบุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กชายทินกร นุมขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กชายภานุชล วงศ์ศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงวิภา แขกรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงสุพรรษา กรวยทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วกล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงอมลวรรณ ยินดีรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๐๐

นายจิรายุส บุญมาพิลา
๑๑/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๐๑

นางบุญธรรม เจริญศิริ
๒๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๐๒

นายประสิทธิ

์

วรรธนะกำจรกิจ
๑๕/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๐๓

นางพัชรินทร์ ชินรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๐๔

นางพเยาว์ เยื่องกระโทก

่

๐๑/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๐๕

นางสาวมัลลิกา หอมหวล
๒๒/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๐๖

นายวรานนท์ วงศ์มัน

่

๑๖/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๐๗

นายเจริญ ไทยโสภา
๑๓/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๐๘

นายเสาร์ สุมาภา
๐๕/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๐๙

นางสาวแพรพิณ หนอแบก
๑๖/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงกนกลักษณ์ อุ่นใจดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงอรพรรณ สร้อยแสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงนิศาชล ก้านอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงอลิษา ยีรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กชายชัชวาล เครือจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กชายธนากร เชิดรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กหญิงพัชรี ยามดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงรจนา ยีรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงวรรณษา ยือรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา ติงโหยบ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงจิรารัตน์ มงคลจินดาโชติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงมนทิรา ศรีตะวัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงรัศมี ยือรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กชายเจตชฎา เรียบไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กชายจารุพร แก้วกัน

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงสุจิตรา ปูนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงปานจารีย์ ตาแสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงสายธาร ภูนาวัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กชายสุรินทร์ เทวีรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ กระแสโสม
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา พันธุ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงดวงดาว จากคำภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงพุทธชาด ประสพรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๓๓

นายทองพูน แซ่โล้ว
๐๑/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๓๔

นางศรีสุรางค์ แซ่โล้ว
๑๘/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กชายปรัชญา พรมนัส
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กชายปรีชา พรมนัส
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงอาริสา พรมนัส
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กชายกรกฤษณ์ ดีล้อม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ไชยรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงธนัญญา สำรวมจิตต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงนริสา โคมทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายนวพล รำมะนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กชายบรีพัฒน์ หล่าธรรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงประภัสสร กระแสโสม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ ไพยรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงมณีพร เช่นรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงวรรณภา พิสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงวัลย์ลดา สุขทวี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ พรมนัส

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงศรัณยพร เช่นรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กชายศุภกร ถะเกิงสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กชายศุภกิจ โชรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ โชรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงสร้อยฟา สายกระสุน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๙ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กชายสาทิศ ชุมสิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ จิตรแจ้ง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงสุนันทา สายกระสุน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงสุนิสา บุญมาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงอังคณา สนโศก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงกาญจนา ชึรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กชายคมกริช อุ่มพิมาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กชายจิตติ เช่นรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงชลธิชา มันหมาย

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กชายทรัพย์เพิม

่

กองศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงทิติญา พรมนัส
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงธนัฐชา ไชยลังกา
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กชายนัฐพล โคตรพรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายภานุพงศ์ สายกระสุน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงรสริน มีพล
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงวรรณวิมล อุ่มพิมาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงวิภาดา แชะรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กชายศิลา ปะการัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงศุภาวดี เกตุบางลาย
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กชายสรวิชญ์ สูงสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กชายสันติภาพ พุฒเกิด
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงสายฝน ศรีสันงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา ปะการัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงสุชาดา แก่นมาลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ พรมนัส

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงสุวนันท์ สบู่ทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา ละเมียด
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ถะเกิงสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แพ้งสองคอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๘๔

นายพิฑูรย์ มีพล
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กชายมงคล ทะนันรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชึรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงสุนิศา ชึรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กชายสุรชัย มะลิซ้อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงไอรดา เรืองสุขสุด
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๐ / ๓๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๙๐

นางกรรชลิตา สีหาวัฒน์
๑๔/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๙๑

นางจุฬาลักษณ์ ศรีพรหม
๒๔/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๙๒

นายนันทวิทย์ เรืองทองเมือง
๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๙๓

นางสาวนุชจิรา ศักแสง
๓๑/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๙๔

นางสาวปุลิน ปานทอง
๒๒/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๙๕

นายวินัย บุญโภค
๒๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๙๖

นางสมบูรณ์ ธรรมวิเศษ
๑๖/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๙๗

นายสุขสันต์ โสภาพูล

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๙๘

นางอัจฉรา บุญโภค
๐๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๗๙๙

นางอุไรรัตน์ ดอกพิกุล
๑๙/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มะลิซ้อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงกมลชนก เชิงหอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงปวีณา เจริญศิริ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงสุภาพร ใจกล้า
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ นรสาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงชลธิชา ศิขินารัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงณัฐพร แม้นรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กชายธนายุต สงัดรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงธิดา ยอดจงรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กชายปริญญา รัตนวัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ช่วงรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ผกา สีชาดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กชายวรัญู โมรารัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงสุตาภัทร สืบเพ็ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงอโนทัย สิงห์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กชายเมที จิมานัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กชายชนาธิป ราชเนย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กชายชัชพล ลำไพ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กชายทิชานนท์ กองรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงธดาภรณ์ สาดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงธมลวรรณ ทูลภิรมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงบุญทิมาพร ชิมเสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กชายปฎิพล จันทะเสน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงประภัสสร ผาสอน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กชายภูริวัฒน์ เหลืองสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๑ / ๓๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงรติมา เจียมจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ครุธตำคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กชายวรัตติพงษ์ ทองบ่อ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กชายสนธยา ตีบกระโทก
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ภาเพ็ง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงเนตรดารา วรรณศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงเรวดี ชะรองรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงกันสุดา ทองคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงจิราภา สเกรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กหญิงทิพย์นารี สิงห์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กชายธนายุทธ ดารินรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กหญิงปนัดดา สุขทวี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงวรดา สเกรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงวิยะดา ชะภูมิรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงสุชาวลี ดีโพรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงอนันตญา อ่อนสมจิตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงอรปรียา โพนรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๔๒

นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์
๒๒/๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๔๓

นายอุดม บุญเสน่ห์
๓๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๔๔

นางกนกภรณ์ ชุ่มสิดา

ี

๑๙/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๔๕

นายบุญถม ต่างใจเย็น
๑๔/๗/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๔๖

นายบุญธรรม เยินรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๔๗

นางสาวปราณี มารังรัมย์
๒๘/๗/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๔๘

นายปัญญา บุญที ๑๘/๘/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๔๙

นางพรนิภา นาเมือง
๑๖/๙/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๕๐

นางวิลาวัลย์ วัฒนพงศศิริ
๒/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ พันยูเทพ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๕๒

นางเบญจวรรณ อาสากิจ
๒๘/๗/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๕๓

นางแพรวนภา เวสะมูลา
๑๗/๑/๒๕๑๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กชายจำรัสพร ไม้พยัคฆ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงณัฐสินา สารสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กชายพัครพงษ์ สารังงาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงวรรณรดา ผึงวงษ์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงวรรธนอร แสงทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงศิริวรรณ มะลิสอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงหนูทิพย์ จันกอ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กชายอนุชา สมอ่อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงอรจิรา ชุมเสนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กชายไกรวิชญ์ หารชนะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๖๔

นางกรองแก้ว ตามสีรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๖๕

นายจักรกฤ ปะกิระเค
๑๗/๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๖๖

นายธีรวุธ กาแดง
๒๒/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๖๗

นายวรวัฒน์ ประมาโย ๑/๓/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๖๘

นายเข็มชาติ อนุไพร ๒/๓/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สีแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กชายชญานนท์ สวนงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กชายชวลิต ศรีสังข์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงธมลวรรณ สร้อยเพ็ชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กชายปราการ แสงอรุณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงศุภดา คูสำโรง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงจารุภัทร สังสีแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงญาณินท์ กองไธสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงนวีพร แสนสุดตา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ภูจันทึก
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญพิทักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กล้าหาญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงจิตตวดี ยือรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำปา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กชายฐาปกรณ์ มากตามเครือ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงณัฐธิชา ยีรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กชายณัฐพล หล้าสุด
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงณัฐมล เกไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กชายธนพล ยีรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดำริห์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีพรหม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงนริศรา เผ่าเวียงคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กชายพรมนัส ทับเกลียง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงพัชรพร ยือรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ไกรงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ยานรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๓ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยีรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ยือรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงวรนุช ดำริห์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงวิสาครินทร์ ยีรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

อ่อนสลวย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กชายอนุชา ถนอมรัก
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กชายอนุชิต เยรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กชายอนุวัต ปทธายัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงอินทิรา ยือรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงเพียวนภัทร โพธิแสงดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงจุฑามาศ อันไขหน้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงชุติภา ศรีสมพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญครอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงภัคจิรา มาลัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กชายกำจร บ่อแก้ว
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กชายจิรายุทธ ขาวงาม
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กชายธนพล อาษาคำม่วง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กชายธนากร วังหิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงนำทิพย์ สิทธิวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ ลายสุขัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายพัชรพล คำทอน
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงภคพร ตามสีรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงสุพรรวษา ลีหล้าน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงกนกพร แก้วศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กชายจักรภัทร แดงสีบัว
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กชายฐิติวุฒิ บุญมา
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายณัฐพล จันทนัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กชายณัฐพล จันทนัน ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กชายธนกร มะหิงชารี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กชายธนกฤต มะหิงชารี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กชายพีณัฐ สิทธิวงศ์
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กชายภูธิป ประทุมรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ นวนกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

คล้ายพันธ์
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กชายวัชระ บุญร่วม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงวัลภา ศรีลาเลิศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงหนูทิพย์ บุพลับ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๓๒

นายอดิศักดิ

์

แก้วประเสริฐ
๒๗/๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๓๓

นายศรายุทะ ชุ่มเสนา ๖/๕/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๓๔

นางศิริวรรณ โสแก้ว ๗/๗/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๓๕

นางสาวสายยนต์ สุดชนะ
๒๐/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๓๖

นายสุพัฒชัย แสนจันทร์
๘/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๓๗

นายอานนท์ นานรัมย์
๒๕/๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๓๘

นายไกรสร แสงคำ
๒๖/๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงปรัชญา จินดาอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงวรรณวิสา สิทธิวงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงศศิกา ดำริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กชายฉัตรกล้า ไทรงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ยารัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงณัฐญาดา ยีรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กชายณัฐนนท์ จูงงาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กชายณัฐนันท์ จูงงาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงธิญาดา แก้วแสงสิม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เจียนรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงชลธิชา มัทกิจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงบุษบา วิเศษสัตย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงวรัญญา กระแสโสม
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงอิสริยา ยอนรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ลักษร
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงนุชศรา สุวรรณสังโส

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงอาภาภัทร ใหมเกิด
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๕๖

นางสาวสุดารัตน์ สะสม
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงอวัสดา สละเต็ม
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๕๘

นางสาวกาญจนา วงค์สุโพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๕๙

นายวารินทร์ กลินเนียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๖๐

นางสาวอธิตยา ชารัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๖๑

นางเบญจวรรณ ภูมิกอง
๑๗/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๖๒

นางประคองณัฐ แสนสนาม
๒๘/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๖๓

นายปยณัติ เจริกรัมย์ ๓/๖/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๖๔

นางศรินทิพย์ ทิพย์พิริยวิสิษฐ์
๒๗/๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๖๕

นายสุริยา มณีวรรณ
๑๕/๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กชายภูริ อินทะไชย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กหญิงวิภาพร ประเสริฐแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงนิสา พรมริว

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กชายวิริยะ พิมวัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กชายสุทัช จูทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กชายกฤษฎา ขอดคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กชายกฤษฎา พละไชย
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กชายจิราพัทธ์ ทรัพย์สุขศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กชายจีรพัฒน์ เยรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงชลธิชา บุญสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงณีรนุช อ้วนเสมอ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงธัญญารักษ์ ธรรมมา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงนันท์วิณี ศรีวิเศษ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงปภาวี ผาดกลาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงปยภรณ์ ขูลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงฟาสิริ ปติทะโน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงภัศณีย์ ชัยมัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงมะปราง วงเวียน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงรวิวรรณ์ จันทะโยธา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงวิชชุลดา ทองสา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กชายวิทวัส กลินหอม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ยารัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กชายวีราพงษ์ ทรัพย์สุขศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงศศินา อุปรา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

กลืนกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กชายสถาพรชัย กองไช
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงสุจิรา เพชรกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงอรอนงค์ บุตรวงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงอรอุมา วงศ์วิลัยทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา จำปานวน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงเพชรลดา อุตอามาตร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

บรรยง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงแพรนวล ชารัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงกัญกานต์ ภักดิสูงเนิน

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กชายจักรกาย ทองสา
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงจินตรา นิลต๊ะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงจิราภา พิชัยวัฒนพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญสิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงชลธิชา อยู่ดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงพรธิดา มีรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กชายพลวัต สกุลหอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงรัตติกานต์ แก้วนิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงลินดา ผดุงกิจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงวาสนา ตรีโคต
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

กาแดง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงศศิธร บุญแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงศิริณภาพร ศาลางาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปุริโส
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กชายสมพงศ์ กาติบ

๊

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายสรายุทธ สุทโธ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงสุธาดา ผลมีศักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงสุนิทรา กาแดง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงเพชรลดา บุญปก
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๒๒

นางจันทร์ทิพย์ สิริบวรพงศา
๓๐/๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๒๓

นางจารุวรรณ ท้าวสาย
๒๐/๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๒๔

นายชาญยุทธ งามสะพรัง

่

๗/๔/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๒๕

นายณัฐพงศ์ ปดสำราญ ๖/๖/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๒๖

นางสาวดวงกมล วรรณะวีระโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๒๗

นายทรงวุฒิ ใหญ่โสมะนัง
๑๑/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๒๘

นางธัญชนก สิทธะนะ
๑๕/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๒๙

นางสาวธัญญรัตน์ ธานีพูน
๒๗/๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๓๐

นางสาวพรสุดา อาษากิจ ๓๐/๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๓๑

นางพิมพ์ภัทร ศิริพันขัน
๒๑/๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๓๒

นางสาวศศิธร เจริญพันธุวงศ์ ๘/๖/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๓๓

นายศิริชัย จันทะขาล
๒/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๓๔

นางสาวสายฝน นิวาสสิริพงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๓๕

นางอุดมพร ปริเตนัง ๗/๙/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงทิพวรรณ จิระพักตร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงวรรณษา วรรณกาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงศุภวรรณ โอ่งรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุปเท่ห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ พูนสดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีสุวรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรมมา
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ก้อนพรหม
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงนิจนรา ทองแม้น
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กชายวรวุฒิ ศรีทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๔๖

นางนงนุช ชิณภา
๐๓/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๔๗

นายนพดล ชิณภา
๐๕/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๔๘

นางศุภรักข์ สุขเกษม
๐๗/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงกรีรพร มาตย์นอก
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทร์เหลือง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงจิราพัชร วามะกันท์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงณัฐฐาพร นันโท
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กชายณัฐพงษ์ สอดสว่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงณัฐภัสสร ตอรบรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงดาหวัน กุลวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงพรนภัส พลมีเดช
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กชายภานุพงษ์ ทองมาก

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงวารินทร์ วรรณคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงศิราณี ชุมเสนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงสิริชาดา ดีรืนรัตนกุล

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงสุนันทินี สุภาพัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงอภิสรา บุญเศษ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กชายอรรณพ ละอองเอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขหนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงพิณทิรา สุขอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงภารัญนิตย์ สุนทรวารี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงศศิภา แสนแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงศิรดา แสนแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงสุจิตรา ยังยืน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงสุชาดา ชาธงชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงสุทินา บุญทา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงอรพรรณ ขยันชุมนุม
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิเงิน

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กชายดนัย ไม้พยัคฆ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุโพธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงรัตติกร สารังงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงวันศิริ เสนาไทย
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชัยพรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา วารีรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงสุดา ศรีรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงอธิยดา ศาลางาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงอรนภา เคล้าพิมาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงอรัญญา กัญญาชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กชายเจษฎา กันหมุด
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บูรณ์เจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กชายเลอสรร พลแสน
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๘๗

นายณัฐวุฒิ บุญโสม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๘๘

นายทินกร อ่อนสลวย
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๘๙

นางสาวนลินนิภา ศรีสมพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงปณิตา ปทธายัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงพัชราภา ภูพันดุง
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๙๒

นางสาวพิมประภา ยอดไพอินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๙๓

นางสาววัชรี ฉิมวัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๙๔

นายวีรพล แสงบึง
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๙๕

นางสาวสุดารัตน์ ยอรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา บุญไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๙๗

นางสาวกมลวรรณ พันธ์จันดา
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๙๘

นายกอบชัย เหียดไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๐๙๙

นางสาวกัญญาณัฐ หารชนะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๐๐

นางสาวจิรฉัตร จินดาอินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๐๑

นายชยุตพงศ์ สุขสบาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๐๒

นางสาวณัฏนิชา ตองติดรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๐๓

นางสาวนัยนา มาลัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๐๔

นางสาวปนัดดา อ่อนไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๐๕

นางสาวปนัดดา ไม้พยัคฆ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๐๖

นางสาวปวีณ์ธิดา อุตส่าห์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๐๗

นางสาวพันธุ์ชิตา ชาลีกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๐๘

นางสาวรัตนา จันทนัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๐๙

นางสาวรัตนา ฝอยทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๑๐

นางสาววรรณารักษ์ บำรุงธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๑๑

นายวัชรพล แพนไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๑๒

นางสาววาสนา สะเทินรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๑๓

นางสาวศศิธร อุปฮาต

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๑๔

นางสาวศิริพร พลเยียม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๑๕

นางสาวศุภลักษณ์ บุญคง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๑๖

นางสาวสุพัตรา แสงโพธิดา

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๑๗

นางสาวสุรินทรา มุ่งดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๑๘

นางสาวอัญมณี แก้วนอก
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๑๙

นางสาวอาริยา มะลิสอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๒๐

นางสาวเกวรินทร์ กองแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๒๑

นางสาวเจนจิรา เกิดวัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๒๒

นางสาวแพรวนภา เรืองรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๒๓

นางสาวกันต์ฤทัย จีนกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๒๔

นายจิระเดช บุญครอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๒๕

นางสาวภัทระวี นวลวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๒๖

นางสาวมลฤดี มูลจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๒๗

นางสาวศวิตา อาสาคติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๒๘

นางสาวศิริกุล สุนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๒๙

นางสาวศุทธินี คำนุ
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๓๐

นางสาวสุดารัตน์ แผนไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๓๑

นางสาวสุธินันท์ ชนะสิงห์
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๓๒

นางสาวอมรรักษ์ พันนาเหนือ
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๓๓

นางสาวเกวรินทร์ ชุ่มเสนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาวาป
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงกมลวรรณ กิงแก้ว

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กชายจิรพงษ์ จิตไธสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เวียกไธสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แต้มพิมาย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กหญิงชนาพร สิงห์ไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๐ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กชายณัฐภัทร จูไธสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กชายทศพร วรรณวิจิตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงทิพวรรณ จัดไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงนัชชา สวัสดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงปวีณา ศรีภา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชุบไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กชายภูธเนศ จุไธสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ กลินภู่

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงมาริสา ผาดไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กชายฤทธิชากร

์

หนูแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กชายวัชรชัย ออดไธสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กชายวีรภัทร ชำนาญสิงห์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กชายศดานันท์ มาลานนท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ นามไธสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กชายศักดา นาคไธสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กชายศาตพร นวดไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงศิริพร บุญที
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรีภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กชายศุภกฤต เทียบมัง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงสมหญิง เต็มใจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงสุพรรษา พรมอินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงสุมลฑาทิพย์ แท่นแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กชายสุริยัณต์ แวงดงบัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กชายสุรเดช ฤทธิไธสง

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ลามีนนท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กชายเอกราช จันทร์ผล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงจริยาภรณ์ จุไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงชลทิชา ศรีภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงปรัชญา ฤทธิทา

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วรรณโนมัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กชายศุภชัย ศรีภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงกีรติ จิตรนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กชายธาดา พรมรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กชายนพรัตน์ สุดสังข์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงนฤมล คุ้มกะฮาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กชายภาคภูมิ เชียรไธสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กชายภูวเนตร นกไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายวรรณรงค์ บุญที
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กชายสหรัฐ สิงห์ไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา อ้นไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงสุพัตรา ผาดไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงชยุดา กล้านา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ศรีภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กชายนราม ราชนิยม
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กชายปภังกร มะลัยศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงมนพร ศรีม่วง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ลามีนนท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กชายสุขุม เหมสิงห์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงกมลชนก แปนทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กหญิงกุลิสรา นูนประโคน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงศศิธร ทองพระพักตร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กชายไวทนานนท์ ไวยา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยันตรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงกมลฉัตร พูนมัน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงกรรณิกา สุขมล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงกานต์วรี สังข์อินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงจันทิมา มูรากิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิมพ์ขนิษฐ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงชนัญญา เทียนทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กหญิงชนินาถ กุลสุวรรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงชาลิตา ขำเอนก
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงชินาธิ ธนสุนทรอภิรดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ สวัสดิพูน

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ รุกขชาติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงณฤทัย จอกทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กชายณัฐนันท์ หัสดินรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงณัฐนิชา พินิจกิจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงนฤภร แสงอนุศาสน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กชายนัฏพงษ์ ทองทับพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ วรรณโพธิกลาง

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๒ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงนุชนารถ พิมพะธรรม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กชายปติพัฒน์ แวงดงบัง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กชายพฤทธิ

์

จรุงกัณฑ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงพัชราภา ศิริสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงพัฐสุดา ขวัญกิจพิริยะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงพิชชาพร เย็นกูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กชายพุทธิพงศ์ อัตตะมุง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงภัทรพร คนชุม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กชายรัชพงศ์ สวัสดิพูน

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงรุจรวี แก้วกัลยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กชายวชิรวิชญ์ ชำนาญเนาว์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงวิวิศรา บุญสง่า
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ขำเอนก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงศรีสุดา คงเปนนิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงศิราพัชร บริสุทธิศิลป

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กชายศิริวัฒน์ อัตนโถ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงศุภสุตา มีเชือ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงสุญาณี ปนศิริ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงสุภัสสรา โกมลเวที
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กชายอนาวิน สุราวุธ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงอรนิช เกษรนวล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงอริษา บิดสูงเนิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงอลิษา แก้วใหญ่
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงอะชิตระยา โคตุทา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงอาทิตญา ตรีเมฆ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงอิสรีภรณ์ แสงหิรัญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ พิมพ์จันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงเบญญาภา อุดหนุน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กชายเมธวิน เหลือสืบชาติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กชายเอกรัตน์ ทองแดง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงแพรวา เวียงหฤทัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๔๑

นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์
๕/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๔๒

นางอำไพวรรณ วิเศษหมืน

่

๓๑/๕/๒๕๑๕
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงกรกนก ลีประโคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงกิตติมา พูนสังข์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๓ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีลาไล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กชายทศพล ทราบรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงนำฝน สารชาติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงวารุณี พลกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กชายวิทยา ไขรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงสุขนิสา สุดงาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กชายสุรชัย ภิรมย์ชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงอรัญญา หรบรรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงพนารินทร์ จันทร์สุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กชายภูวนัย วุธวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทเลิศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงจารุวรรณ์ วุฒิวงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงญดาขวัญ ชาญศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กชายฐาปกรณ์ เอียมรัมย์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กชายณรงค์ วรครุธ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงต้นข้าว อุตคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงนวดี ละเอียด
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๖๒

นางสาวผกาภรณ์ บุตรสาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กชายภาราดร คล้ายตะคุ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รักษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๖๕

นายศุภกิจ แอมรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กชายสมมาตร ชินรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๖๗

นายสรศักดิ

์

เพียขันทา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงสาธินีย์ สัสดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ นามวิสัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงสุพัตรา นามโคตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงสุภาพร กัญญาวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๗๒

นางสาวสุภาภรณ์ อาสาวิเศษ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไกรสร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงอรยา แซ่ฟุง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงอารียา เข็มรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงอโนชา เครือวัลย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงแพรว ชัยสุวรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงแสงทอง พานทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๗๙

นางสาวชลธิดา จ๋องโปร่งแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๔ / ๓๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๘๐

นางสาวนุภา แสนสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๘๑

นายปญญา ยอดสิงห์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๘๒

นายมโณชา วงเวียน
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๘๓

นายรังสรรค์ หรบรรพ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๘๔

นายศุภวัฒน์ วังประโคน
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๘๕

นางสาวสุกัลยา ภูผานิล
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๘๖

นางสาวอรดา เชือบริบูรณ์

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๘๗

นางสาวอลิญา แสนกล้า
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๘๘

นายคมกริช ดาราย้อย
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๘๙

นายธนพล ศิริบุรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๙๐

นายบุรานนท์ เครือวัลย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๙๑

นายปยะณัฐ นวลพริง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๙๒

นายพิทักษ์ จักกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๙๓

นายรันภพ ชะเทียนรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๙๔

นายวีราทร เพ็ชรกล้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๙๕

นางสาวสุกัญญา ปุลันรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๙๖

นางสาวสุพรรษา อินทา
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๙๗

นางสาวคำพลอย ดวงศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๙๘

นางสาวทอฝน
จิระวิวัฒนเสถียร

๒๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๒๙๙

นายธันยา เจียกรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๐๐

นางสาวนิพาดา ดอกซ้อน
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๐๑

นางสาวปณัฐิตา ชาตำแย
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๐๒

นางสาวปุญญิศา มุลิตา
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๐๓

นายพวงเพ็ชร์ สุมะหิงพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๐๔

นางสาวมิงขวัญ

่

กล้าเชียว

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๐๕

นางสาวรมย์นลิน ทองไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๐๖

นางสาวรัตนาวดี สุมหิรัญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๐๗

นางสาววาสนา ได้ทุกทาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๐๘

นางสาววิยดี รัตนชีวัฒน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๐๙

นางสาวศิรินทรา แซ่จึง
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๑๐

นางสาวสาวิตรี โฉสูงเนิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๑๑

นางสาวสุนิตา ฉิมมาลี
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๑๒

นางสาวสุนิสา ฉิมมาลี
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กชายภูวนัตถ์ ภู่มณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงอภิญญา โสภา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงนัฐชา ลดพิมาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ ดีล้อม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงทิวากร กุยรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กชายวชิรศักดิ

์

คำชุ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงศศิกานต์ กกรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงกรกนก ทองมัน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงวนิดา พันธ์หอ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กชายนันธพงศ์ ปนประภาภรณ์
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กชายวินิทร ภาระยาท
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงณัฐชยา หาสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บำรุ่งแคว้น

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงศดานันท์ พิศเพลิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงศศิวรรณ ชัยสุวรรณ
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา โกยรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงนภัสสร บุญละขันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงปยะดี ใบสนธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงสิริมา เสริมศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงสุภัสสร จินดาศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงมานิดา เทียงธรรม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงพรพิลา พิลาดรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงนัชชา คำเรืองศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงจริยา พินัยรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงฐิติมา สำรวมจิตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงศานต์ฤทัย สายบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กชายศักดิธัช นะรนรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงธิมาพร ปญญา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงกันต์ฤทัย นิเรืองรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กกรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงอพัชชา แปลงไล
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงกมลพรรณ พันธุ์ศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงวสุธิดา นิโรรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กชายปานรวัฒน์ เรืองไกล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทาคำมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงวิภาวี กึนออย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงรัตนพร นาควิเชียร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๖ / ๓๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กชายมนตรี งามทวี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กชายกฤษดา ลักษร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงณัฐวิภา ชินรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กชายธนทรัพย์ สำรวมจิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กชายณภัส ยอดสุรินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงอังศมาลี แก้วอำนาจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงณัฐสุวรรณ ไชยจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงธาริณี ชัยสุวรรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงกันต์ฤทัย งามทวี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กชายณัฐพันธ์ สุขจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงปราณี ก่อแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงสิดาพร จอมรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงเจนขวัญ เจริญรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ จำปาทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กชายชาญชัย นิโรรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงอาภากรณ์ เการัมย์
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงวรากรณ์ นิเรียงรัมย์
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงอรทัย สุรินทราบูรณ์ ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงพรรณณิกา จอมเริง
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงสายธาร ตรวจมรรคา
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงจุฑามาศ กางรัมย์ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงพิมพ์นารา สายน้อย
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กชายเผ่าพันธุ์ โคมารัมย์
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงพรชิตา กุสะรัมย์
๓๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงณัฐชา สืบสาม ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงสุธาวี ตรวจมรรคา
๑๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๗๖
เด็กหญิงพรรณพิศุทธิ

์

หฤทัยถาวร
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงอมรวรรณ จิตสัตย์
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงปวริศา นิพลรัมย์ ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงธนัชชา เดชเรืองงาม
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงพนิดา ก่อแก้ว
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงณัฐนิชา พระพรหม
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงณัฐญดา มงคลชาติ ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กชายณัฐนันท์ นุโยนรัมย์
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กชายสิรวิชญ์ สอนบุญชู
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๗ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กชายศุภกร ดำรงค์เชือ

้

๒๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กชายสรศักดิ

์

นิโรรัมย์ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กชายณัฐกิตต์ มันยืน

่

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงทิพยดา ผิวคำ ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงพิมพินภัส

์

มัชฌิโม
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงสุรีพร เปนเครือ ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงภัทรประภา จงสู้ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงนันทกานต์ ละอองดี
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงอิสยาห์ ทองเหมาะ ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงศศิธร สังข์น้อย ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงการน์มณี เปล่งฉวี
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงจริยามาศ โพธิแก้ว

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงมณธิดา ผู้ดี
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงกนกพร จะเรศรัมย์
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงกนกพร สุขจันทร์
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงศิราพรรณ หวังทรัพย์ ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กชายธีรภัทร โกติรัมย์ ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงจินตหรา จารัตน์ ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงพรพิมล เกิดบุตร ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงสุภาพร เลาะหะนะ
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงธัญชนก วรรณวิจิตร ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กชายวรเทพ จันทร์ดวง ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ เสาร์ใช้
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงชุติมณฑน์ เจริญรัมย์
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงขวัณฤทัย รักษาวงค์ ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิโสรัมย์
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงปริยาพร กำลังรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงสุธิมา กำลังรัมย์
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงพิชชาภา แกมแก้ว
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงชลิตา เชิดกาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงละอองดาว นิพรรัมย์ ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงปริยาภัทร์ กำลังรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๑๗
เด็กหญิงสุนทรานุรักษ์

นิคงรัมย์
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงฐานิกา ประเสริฐศรี ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงชัญญานุช การกระสัง
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๘ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงนวพร เก็จรัมย์
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงสุธีธิดา แสงสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงหรรษา ทรงศรี
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงสุพรรณษา จงกลาง ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงภัทราพร คิดกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงสกาจรัตน์ กำลังรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงวรรณพร สุดาใจ ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงอรวรรณ ได้ทุกทาง
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงกัณฐิกา ขันทอง ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงอธิชา ระดมบุญ
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงกฤตพร ละอองดี
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงพัตรพิมล สุขสำราญ
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กชายขอนภพ ซาเสน
๒๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงธันย์ชนก เจริญผล
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงนันทิชา เก็จรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงพัชรีพร ติดใจดี
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงพัสรา กะรัมย์ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กชายกรกริช พลกล้า ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กชายธนภัทร จันทร์แรม
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กชายสุธิวัจน์ เพ็ชรเลิศ
๒๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงจรรยพร เสียงวังเวง
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงณัฐพร นุแรมรัมย์
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงนฤมล วาทิรอยรัมย์
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงนัฐนันท์ ชายทวีป
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงปริญญา ผาอินดี
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงศิริพร กองรัมย์
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงขวัญจิรา พะนิรัมย์
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงชนารดี สามยอด
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงนิดานุช ทะเรรัมย์ ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงปลายฟา สดมสุข
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ เพชรฤทธิ

์

๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประทิพย์เนตร
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงธนภรณ์ ศิริบุญ
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงสิริภูมิ สายเพ็ชร
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงชนิดา ชารัมย์
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๙ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กชายกฤษฎา วงศ์งาน
๒๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงโชติรญ กำรัมย์
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงกฤติกา นุโยนรัมย์
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงสกาว ศิริสำราญ
๒๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงกนกนภา กองเงิน
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ นะรารัมย์
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ เถายา
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงกชมน พิเรศรัมย์
๒๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงศศิธร เหมรัมย์ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงศศินันท์ ประเสริฐศรี ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงสุพิน พะวอนรัมย์
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงญาดา ขยันกลาง
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงสุนิสา เรียงเพชร ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กหญิงอริสา สีเล
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงนำหนึง

่

กก๊รัมย์
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงสุฤทัย ศรีหาวงษ์
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เกษทรัพย์
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กชายอธิชา โพชราแสง
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กชายนวมินทร์ กระจ่างจิตร
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สืบสาม
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ พานรัมย์
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงอารียากรณ์ เปนเคริอ
๒๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กชายกิตติภัทธ์ นามบุตร
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กชายเจษฎา นาอ้อม
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กชายทยากร นารีรัมย์
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กชายบัญชาการ รุ่งเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กชายศุภกิน โนดประโคน
๑๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ อวมรอด
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงณิษนันท์ กตัญู

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กหญิงจิดาภา ชัยสุวรรณ
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กชายธวัชชัย เกรัมย์
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงสมวดี เชือนรัมย์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงนันทิดา กำลังรัมย์
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ กว้างขวาง
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กชายพัชรพล รักษา ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๐ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กชายอติชาติ โกยรัมย์
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงกุลธิณี มีพร
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงฉัตรพร เครืองรัมย์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงนุชนารถ ศรีอัดชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงรจนา อยู่สุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๙๕

นางสาวอังคณา ร่าเริงยิง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๙๖

นางสาวปยธิดา มังมี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๙๗

นายปฏิภาณ นุชาญรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๙๘

นางสาวเปยมสุข วาทิรอยรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงศุภิสรา เยาวลักษณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๐๐

นางสาวจิราพร ร่าเริงยิง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กชายสุรดิษ นิคงรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงแสงตะวัน เจริญรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๐๓

นางสาวสุดารัตน์ ศรีเกตุสาคร
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๐๔

นางสาวศิริกัญญา เฟอนรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงอัมพวัน พันธ์ศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๐๖

นางสาวขวัญกมล พวงขจร
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๐๗

นางสาวธนพร สวินชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ เทียมเลิศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ มีศิล
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๑๐

นายณัชพล ซ่อนกลิน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๑๑

นายศักรินทร์ มูลดับ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๑๒

นายณัฐกิจ กระแสโสม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงวัชริดา นิโรรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงสุภาดา นิสัยดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงณีรนุช นะรนรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๑๖

นายศรันยู มิถุนาวงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงวิมลรัตน์ อินคงงาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงศศิธร หาสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๑๙

นางสาวสุพัตรา คิดกล้า
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงวิมลวรรณ สุขจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กชายพิเชษฐ์ ภาคเดียว
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๒๒

นางสาวสุชาดา กาดรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงแพรวมณี วาศรีคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กชายเอกภพ ฤกษ์ชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงสุชาดา สัตตารัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กชายศราวุฒิ ช่อมะลิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กชายอนุชิต สมานสวน
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กชายธวัชชัย ปานทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงนุจรี มีอุดหนุน
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๓๑

นางสาวเจษฎาภรณ์ พงษ์เพชร
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงกรกนก งามมาก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงมินตรา เปาปา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงปริศนา ทองสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงวรรณิศา พุฒโสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กหญิงเหมวรรณ กองสนัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงธนภรณ์ งามพร้อม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๓๘

นางสาวชุติมา จำปาทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงบุญล้อม นุกิจรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงกมลพรรณ ประเสริฐศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กชายปณวัฒน์ เกรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงภารุจีย์ เขียวสดใส
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงยุพาพร หวังคบกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงปวีณา นิทะรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงวรรณิดา ประจันบาล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงวาสนา เพชรเท่า
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๔๗

นางสาวสายสุนีย์ นำคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๔๘

นางสาวกรกนก จงสู้
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๔๙

นางสาวภาวิณี ผลเกิด
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงกชกร สำรวมจิต
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กชายพงศกร เจริญยิง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงวันวิสา นารินทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๕๓

นางสาวบังอร สุนโทรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๕๔

นางสาวตะวันชาย ยินดีรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๕๕

นางสาวมนสิชา ศรีชะอุ่ม
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๕๖

นางสาวอุบลวรรณ เจนถูกใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๕๗

นางสาวอรยา พุธเลขา
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๕๘

นางสาวสุชาดา ละอองศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๕๙

นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๖๐

นางสาวกัลยารัตน์ แสนคำลอ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๖๑

นายอภิสิทธิ

์

นุสรรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๖๒

นางสาวพรีม เกรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๖๓

นางสาวสุทธิดา วันทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๖๔

นายปราเมศ ตรวจมรรคา
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๖๕

นางสาวสโรชา บุตรเพชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๖๖

นางสาวมณีนุช กางรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๖๗

นางสาวศิริตา จริตรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๖๘

นายกิตติพงค์ สุขสำราญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๖๙

นางสาวสุวรรณี คงเจริญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๗๐

นายกุญชร สารเพ็ชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๗๑

นายฏรีรัช บุญรอด
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๗๒

นายสุทัศน์ ไผ่แก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๗๓

นางสาวณัฐณิชา พิมทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๗๔

นางสาวนันทิกานต์ เรืองไพศาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๗๕

นางสาวเปรมกมล สำรวมจิต
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๗๖

นางสาวหฤทัย บริสุทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๗๗

นางสาวซารีน่า ชาติภูมิ
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๗๘

นายพูนศักดิ

์

ผลเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๗๙

นางสาวเขมิกา มิถุนาวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๘๐

นางสาวศิริวรรณ กุรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๘๑

นางสาวอัปษรศรี นิกะรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๘๒

นางสาวจิรัชญา ยืนยง
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๘๓

นางสาวคุณามัย นุแรมรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๘๔

นางสาวรัชนีกร สมคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๘๕

นางสาวจิรัญญา มีอุดหนุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๘๖

นางสาวดวงหทัย จันทิยศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๘๗

นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๘๘

นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๘๙

นางสาวสุนารี ศรีชมพู

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๙๐

นายศรายุธ ผลเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๙๑

นางสาวสุภัสสรา พะวิงรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๙๒

นายพิทักษ์ เครืองทองใหญ๋

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๙๓

นายกองนัน คลังแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๙๔

นางสาวดาริกา บุญมาก
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๙๕

นางสาวสายพิณ เกรนรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๙๖

นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๙๗

นางสาวขนิษฐา แสวงดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๙๘

นางสาวทินมณี นิเรียงรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๕๙๙

นางสาวสามิตา ปุรารัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๐๐

นางสาวสุพัตรา สุภาพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๐๑

นางสาวชฎารัตน์ วงจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๐๒

นางสาวธิภาภรณ์ ยาตา
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๐๓

นางสาวฐิติชญา มีพร
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๐๔

นายเมธาสิทธิ

์

แซ่แต้
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๐๕

นายกฤชณรงค์ โกติรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๐๖

นางสาววรัชยา จันทกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๐๗

นางสาวปภาณิน สุขสำราญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๐๘

นางสาวปวีณา ทะเรรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๐๙

นางสาวฉัตรลดา มาคะเต
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๑๐

นางสาวณัฐพร หมายสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๑๑

นางสาวนำฝน ชุนซา
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๑๒

นางสาววรรณวิสาข์ ชุ่มเย็น
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๑๓

นางสาวปาณิศา เหลือล้น
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๑๔

นางสาวรัชดา นิคงรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๑๕

นางสาวรัสรินทร์ วังใหญ่รัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๑๖

นางสาวสุจิรา ดาทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๑๗

นายเกียรติศักดิ

์

นุสิทธิรัมย์

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๑๘

นางสาวจุฑาทิพย์ กองรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๑๙

นายศักดินิยม

์

บุตรพราว

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๒๐

นางสาวพนัชกร ศิริสำราญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๒๑

นางสาวชลดา เฉลิมพล
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๒๒

นางสาวมาลีวัลย์ ท้วมสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๒๓

นายอัจฉริยะ จริตรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๒๔

นายชาญณรงค์ มีศิลย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๒๕

นางสาวโสรยา ร่าเริงยิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๒๖

นางสาวธิดาพร เจริญรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๒๗

นางสาวพัชชา มาลัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๒๘

นางสาวภาศินี สนองดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๒๙

นางสาวนัฏณิชา สำเภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๔ / ๓๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๓๐

นางสาวเจนจิตร เมินไธสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๓๑
นางสาววรรณวราภรณ์

ประเสริฐศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๓๒

นางสาวดาวศุกร์ ก๊กรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๓๓

นางสาวจันทร์ศิริ มีศิลป
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๓๔

นางสาวบุศกร กะการัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๓๕

นายนวรรศกรณ์ พระพรหม
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๓๖

นางสาวณัฐกานต์ ทีรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๓๗

นายศิวกร สัตตารัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๓๘

นายสุริยา มาคะเต
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๓๙

นางสาวจารวี จะริตรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๔๐

นางสาวปลายฝน บัวทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๔๑

นางสาวอินทิรา พรมสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๔๒

นางสาวกมลชนก ลำประโคน
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๔๓

นางสาวสุมาลี ตุ้มทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๔๔

นางสาวปทมาวรรณ หาสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๔๕

นางสาวชลนิสา กระแจะจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๔๖

นางสาวนัฐกานต์ อุ่มพิมาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๔๗

นางสาวนิศาชน สนองดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๔๘

นางสาวจินตนา จันทร์ศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๔๙

นางสาววรรณิสา ตรวจมรรคา
๓๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๕๐

นางสาววัชรีบุตร ชนะประโคน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๕๑

นางสาวขวัญเรือน แก้วมรกฎ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๕๒

นางสาวพรนภา ยงยิงพูน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๕๓

นางสาวณัฐพร ตรวจมรรคา

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๕๔

นางสาวพัชรา วาศรีคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๕๕

นางสาวศิริวรรณ ดุลย์สุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๕๖

นางสาวภัทราวดี จันทร์ศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๕๗

นางสาวภัทรวดี เข็มดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๕๘

นางสาวพัชรีวรรณ พิสาดรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๕๙
นางสาวพรรณประภา

ศิริสำราญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๖๐

นางสาววิยดา เช็มประโคน
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๖๑

นางสาวชนาธิป เพิมฤทธิ

่ ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๖๒

นางสาวมณีวรรณ เกรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๖๓

นางสาววิภาวี เล็งตามดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๖๔

นางสาวลานนา สุขจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๖๕

นางสาวเพชรา วาสะรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๖๖

นางสาวดารารัตน์ ผิวคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๖๗

นางสาวอรทัย กับรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๖๘

นางสาวนันทิกานต์ เกรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๖๙

นางสาวศิริรัตน์ คงเครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๗๐

นางสาวนพเก้า เกยรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๗๑

นางสาวนฤมล เริกไชย
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๗๒

นางสาวสุพัตรา เชือมาก

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๗๓

นางสาวอภิญญา กางรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๗๔

นางสาวจีรนันท์ เชือมาก
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๗๕

นางสาวอาลิสา ตรวจมรรคา
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๗๖

นางสาวชลลดา ชาติประสพ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๗๗

นางสาวทิราภรณ์ อะพรรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๗๘

นางสาวปดิวรดา จอมคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๗๙

นายภาณุพงษ์ เบ้าสอน
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๘๐

นางสาวศรันยา ชิลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๘๑

นายปวริศ เรืองรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๘๒

นางสาวแสงแข เนาวบัตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๘๓

นางสาวสุจินดา โกสีนาม
๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๘๔

นางสาวสุณิตา วิเลิศรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๘๕

นางสาวสุวรินทร์ เปาสวน
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๘๖

นางสาวศันสนีย์ วิเทียนรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๘๗

นางสาวนัฐมล พิสารัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๘๘

นายสิทธิศํกดิ

์

พรมทระ
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๘๙

นางสาวปราณี ฤกษ์ชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๙๐

นางสาวกรรณิการ์ เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๙๑

นางสาวอนุธิดา ดวงเลิศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๙๒

นายธรรมรัตน์ นารัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๙๓

นางสาวจิราพร กางรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๙๔

นางสาวจิราวรรณ ยินดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๙๕

นางสาวชมพูนุช ช่วยจะโปะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๙๖

นางสาวณัฐมน ทองสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๙๗

นางสาวณาริฐา สดใส
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๙๘

นางสาวธันยพร กิมรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๖๙๙

นางสาวพิรยาพร ช่วงชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๖ / ๓๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๐๐

นางสาวรัตนากร เหลียมดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๐๑

นางสาววลัยลักษณ์ นิเรียงรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๐๒

นางสาวสุกัญญา นุกิจรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๐๓

นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๐๔

นางสาวจิดาภา ดาราย้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๐๕

นางสาวรัตนากร สิทธิสังข์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๐๖

นางสาวสุกัญญา สุภาพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๐๗

นางสาวอภิชญา กับรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๐๘

นางสาวรุ่งกานต์ งามเชย
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๐๙

นางสาวนิภาพร ถูกพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๑๐

นางสาวกัญชพร เดชผักแว่น
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๑๑

นายธนกร แก้วบ้านเหล่า
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๑๒

นายมินทะดา กางรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๑๓

นางสาวธิดาทิพย์ สุขใส
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๑๔

นางสาวเกศราภรณ์ จันทรเสน
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๑๕

นางสาวเบญจมาศ ฉัตรทัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๑๖

นางสาววรรณพร กุสารัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๑๗

นางสาวอภิญญา เรือกชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๑๘

นางสาวอรฤทัย ชมชืนชู

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๑๙

นายธนพล พะนิรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๒๐

นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๒๑

นางสาวกัญญาณี สามิภักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๒๒

นางสาวจุฬาลักษณ์ อึงกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๒๓

นางสาวพิราพร สุขเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๒๔

นางสาวดวงรัตน์ ทามแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๒๕

นางสาวนภัสสร สมพรสิริ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๒๖

นางสาวศริญญา เสาวพงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๒๗

นางสาวอาทิตยา ประสงค์ดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๒๘

นางสาวอาภัสรา โพธิวิไลศิริกุล

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๒๙

นางสาวสุธิดา โกติรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๓๐

นางสาวนิตยา มันหมาย

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๓๑

นางสาวสุดารัตน์ มีแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๓๒

นางสาวลำพูน หอมจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๓๓

นางสาวอุไรวรรณ เสียงวังเวง
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๓๔

นางสาวเสาวลักษณ์ เกือกรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๓๕

นายธีรพัฒน์ พิมพวง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๓๖

นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๓๗

นางสาวมธุรดา การกระสัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๓๘

นางสาวศิริวรรณ อัมภรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๓๙

นางสาวสุธิณี อุ่นใจดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๔๐

นางสาวอลงกรณ์ ตรวจมรรคา
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๔๑

นางสาวดวงชีวัน เทียมเลิศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๔๒

นางสาวสุดารัตน์ อินทร์รัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๔๓

นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๔๔

นางสาววรรณภา สุภาสัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๔๕

นางสาวเสาวรส กลำทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๔๖

นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๔๗

นางสาววราณี มีโชค
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๔๘

นายปรเมศ ทองเกลียง

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๔๙

นายกฤษดา พันธุ์วิชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๕๐

นางสาวหฤทัย ชัยสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๕๑

นางสาวเบญญาดา แก้วมะเริง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๕๒

นางสาวอภิญญา รอบยิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๕๓

นางสาวนิภาพร พัดรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๕๔

นางสาวพรพิมล ศรีสละ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๕๕

นางสาวอาภัสรา สมัครสมาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๕๖

นายสุรัตน์ แสวงดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๕๗

นางสาวชลนารถ ทรงยินดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๕๘

นางสาวปรีญาภัทร จุฬาลี
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๕๙

นายฐาปกรณ์ เชือมาก

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๖๐

นางสาวสุกัญญา กองรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๖๑

นายอภิสิทธิ

์

ชาติรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๖๒

นายปริญญา ทานวัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๖๓

นางสาวอทิติยา อมกระโทก
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๖๔

นายสรรญ์เพชร เงางาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๖๕

นางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๖๖

นายวิทูร พิชนาหรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๖๗

นายขรรคฤทธิ

์

นิพรรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๖๘

นางสาวฐาปนี หงษ์หลง
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๖๙

นางสาวปทมาภรณ์ ทะนัดรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๗๐

นางสาวพนิดา เสายอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๗๑

นางสาวพรพิมล สุขเสริม
๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๗๒

นางสาวศศินา ศิริสำราญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๗๓

นางสาวศิรินันท์ เนียมอ่อน
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๗๔

นางสาวสุรดา บุญเลิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๗๕

นางสาวมณฑิตา หนึงใจ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๗๖

นางสาววนิดา วงค์สามารถ
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๗๗

นางสาวจุฑามาศ ดีล้อม

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๗๘

นางสาวทัดดาว ถึงดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๗๙

นางสาวนริน แก้ววัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๘๐

นางสาวภัทรวรินทร์ สายน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๘๑

นางสาวสุพัตรา กอคูณกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๘๒

นางสาวกรกนก ตรงแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๘๓

นางสาวนุชนาถ ตนหาญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๘๔

นางสาวอันธิกา บุญโก่ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๘๕

นางสาวณัฐญาณ์ โกยรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๘๖

นางสาวปรางทิพย์ การะรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๘๗

นางสาวหนึงฤดี

่

อุทัยรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๘๘

นางสาวบุณยเกตุ ชอบมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๘๙

นางสาวหฤทัยปรีย์ เสาทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๙๐

นายจักรี ระเสริฐศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๙๑

นายวันเฉลิม ประเสริฐศรีสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๙๒

นายอนุชิต ยุงรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๙๓

นางสาวณัฐชา กรอบรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๙๔

นางสาวผกามาศ อะโรคา
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๙๕

นางสาวภวิกา เพ็ชรเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๙๖

นางสาวสุชาดา ประพฤตินอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๙๗

นางสาวอารียา คำนันต์
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๙๘

นางสาววนิดา ประพฤติชอบ
๒๘/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กชายกฤษกร สุดชนะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กหญิงกุลจิรา ทวีสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงกุลธิดา บุญเสด
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงขนิษฐา แดดลมรัมย์
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงจุฑาภัทร สิงห์ธวัช ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงจุธามณี สังสีแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงณภัทรา เขตแวงควง ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงทักษ์สุดา บุญเศษ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงธนพร วังงอน
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กชายธนพัฒน์ คำพระทิก ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กชายธนสรณ์ ชุมศรี
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กชายธนากร ธรรมบุตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กชายธนายุต เทียงไธสง

่

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงนันทิพร ขันหมัน

่

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงนาตยา ทองแก้ว ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงนิตยาภรณ์ ศรีภักดี
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กชายนิติกร ตองติดรัมย์ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงนุภาวดี พวงผกา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงปณฑิตา จิตรพิมาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กชายพงศภัค คันตุไล
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายพัชรพล บูรณพันศักดิ

์

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปดสำราญ
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร โพธิกลาง

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กชายพิสิษฐ์ เดิมทำรัมย์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูเยียมจิตร

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กชายภราดร คุนแก้ว
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กชายภัทรกิตต์ เจียมทอง
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กชายภูษณะ บุตรศรีภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงรัตน์ชนก อ่อนไธสง
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กชายวรัญู คงไธสง ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงวิภาดา จุนสำโรง ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงว่านฤดี เนียมนวล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงศศินันทา เต็นรัมย์
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงศิชาวินี สิมวงษ์
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ตะคอนรัมย์
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงสุณิสา ชาลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงสุวรรณศรี จับไวดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กชายสุเมธ มีพิษ
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงอภิญญา ทองโกย
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงอรกัญญา ช่วยรัมย์
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กชายอัศวิน เพียจันทร์
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กชายอัศวิน ขันอาสา
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงอาทิตยา อ่อนไธสง
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กชายอาโนล เดชกุลรัมย์
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงอินทิรา เรือนไทย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๔๔
เด็กหญิงเกตน์นิภาพร กาญจะนะโกมล ๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงเกวลิน พงษ์ศิลา
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงเกศมณี ดงสิงห์ ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กชายเพ่ชรรัตน์ สอนไธสง ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ดินคุณศรี
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กชายกรวิชญ์ นาคพิมพ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๕๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วิเศษสัตย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กชายกฤษดา ปะลิตะวา
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กชายกล้าหาญ แย้มโกสุมภ์ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงกัญจนพร นากระโทก ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กชายกันตินันท์ คำยาง
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงกันต์ธิดา มุ่งดี
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงกัลยกร ไชยยงค์ ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สะตะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กชายกิตติพิชญ์ ไทยเจริญ ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงขวัญจิรา นนทบท
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กชายครรชิต ธรรมเฉลิมพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงคุนัญญา ปตตาเนย์ ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กชายจันทรัช ดวงอบมา ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กชายจิตรภณ กาดกอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงจินดาภรณ์ ตองติดรัมย์
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กหญิงจิราภา ตองติดรัมย์
๒๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กชายฉัตรมงคล บุญเศษ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงชนาภรณ์ ศรีถาวร
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงชนาภัทร์ ศรีถาวร
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงชนิดา พันธ์สมบูรณ์
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงชนิษฐา ชุมพล
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงชลนิชา ตะยุนรัมย์ ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงชลันกร ตังไว้รัมย์

้

๑๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงชัญญานุช เดิมทำรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กชายชัยกร หลงรัก
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กชายชัยณรงค์ คำหมืน

่

๒๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กชายชินบัญชร ประโยธิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กชายชุติไชย แก้วสว่าง
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กชายณภัทร ไกรณรงค์ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๗๙

เด็กชายณัฐพนธ์ พันธ์สาคู
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงณัฐมล สีม่วง ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มจันทร์ ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงดาริกา ครุธตำคำ
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงตุลยตา ชัยมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงทอฝน สีเพชร ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กชายทิเบต มัชชิกานัง ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กชายธนบดี จำปาพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กชายธนพัฒน์ แสนกล้า
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงธนัชชา ตีชัยรัมย์
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงธันยพร เลียบไธสง
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงธาราพร สุพิมน
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงนงนภัส บุญคุ้ม
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงนรินธรณ์ อุตมะ
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงนริศรา พูนศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงนัทธ์หทัย สุขแม้น
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงนิราภรณ์ แซ่ลิม

้

๒๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงปณิดา กลมไธสง
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กชายปพน ควินรัมย์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงประภัสสร ประโคทัง ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงปาณิศา เประดา ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงปยชาติ ตุใยรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กชายพชร สำอางค์เพชร ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงพรไพลิน คงทน
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงพรไพลิน บุญชอบ
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงพัชมณฑ์ เดิมทำรัมย์
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงพัชรพร วิริยะสร้างตน ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กชายพันธวัช ขจีรัมย์ ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงพัชรพร โพธิกลาง

์

๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กชายฟสิกค์ คำอุบล ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงภัทรมน กอไธสง ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงภัทรินทร์ สมไธสง
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กชายภาธรธฤต โคตศรีภูมิ
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๑๒
เด็กชายภูมิตระกานต์ วงสุวรรณ์ ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กชายภูวดล แก่นอินทร์
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงมณฑิรา นนทบท
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงมธุรดา สังเกตกิจ ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงมัชฌิมา ธุมา ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กหญิงรติกานต์ อินมะณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงรัชพร ฝากไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กหญิงรุจยาภา ปลืมพล

้

๒๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เจียมทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กหญิงลาดาวัลย์ แก้วเก่ง
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โถทอง
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กชายวราเทพ โคตศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงวริยา ตะยุนรัมย์
๓๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงวิปสสนา ร่วมพิมาย ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กชายวิศวะ ปกกัดตัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงศิราพร ทองภู
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ลำดวน
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กชายศุภเทพ เดชกุลรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงสมสุดา วงษ์สง่า
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กชายสรวัชญ์ ตุใยรัมย์
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงสวโรตม์ ชัยไธสง
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กชายสหรัฐ ตึกสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กชายสัณหณัฐ ตะสิงห์
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กชายสาวิตร ปกการะนัง
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงสิริกร สีเขียว
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงสิรินทรา สอนรัมย์ ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงสิรินาถ สุ่ยไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงสุนิดา ศรีแสง
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองผ่อง
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุดานา ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงศ์สุวรรณ
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กชายอธิภัทร จุ่นจ่าง ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงอนัญพร ไพรเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กชายอนุวรรตน์ ลิอ่อนรัมย์
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กหญิงอภิชญา ตอรบรัมย์
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กชายอรรถนนท์ การช้าง ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงอลิษา เทียงธรรม

่

๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงอลิสา ซอกทองหลาง
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงอัญชลิตา พลอยมาลี ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงอัญชลี กุลไธสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงอาทิตติยา เนตรภักดี
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงอารยา สังข์สูงเนิน ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงอินทิราพร ตีชัยรัมย์
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงเกวลี พลงาม ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กชายเทพณรงค์ คำแก้ว
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กชายเทียนชัย ตรึกตรองรัมย์
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เปรียบสม
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงเปมิกา บุญล้อม
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา มังปริก

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงเมษา ตังไว้รัมย์

้

๒๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงเวียร์นา กลูเบอร์
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กชายเศกศรัน สันกลาง
๑๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงแพรวา ตลอดไธสง
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กหญิงโชติมนต์ กางแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงโยษิกา แขนคันรัมย์
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ตามสีรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงกมลพรรณ ผจวบบุญ
๑๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธุรานุตร ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กชายกิตติพงษ์ พันธุ์รัตน์
๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงกุลณัฐ กุลสาย ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ทองดีนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงชยาภรณ์ จำนงค์สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กชายชัยธวัช ภูพาดศรี
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงชุติมา ชุ่มเสนา
๑๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สมร่าง
๑๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กชายณัฐพล ดอกขาวรัมย์ ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงตระการตา เจริญสุข
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงทิพาภรณ์ ปะนามเตา
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กชายธนากร สุภาพ
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กชายธนานนท์ เชียวการ

่

๒๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพา
๑๖/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงนลิน บุญตาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงนันธิยา ศิลา
๑๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงบุญญารัฒน์ กล้ากระโทก
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงบุญสิตา รุ่งแจ้งรัมย์ ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์สด ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กชายปรินทร พลแมน ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กหญิงปณณิกา ทองภู
๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงปยธิดา เดิมทำรัมย์ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กหญิงพันธิวา บุบพันธ์ ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงพิยดา ปริวันตัง
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงภัชชา คุงฟารัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กหญิงภัสสร บรรพแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กหญิงภานุมาศ ยินดี
๒๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กหญิงภาวิณี แปมจำนัก
๑๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ แดงชำรัมย์
๒๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงมลธิลา วงศ์สุริยศักดิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงรจนา เอสะตี
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงรุจิกร พรรณ์มหา
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงวรรษมล ตองติดรัมย์
๑๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงวาสนา อนัมมา
๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กชายวีรชาติ โพธิ

์

๑๗/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงศศิประภา ชัยชาญรัมย์
๑๖/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงศศิณา ทุมนานอก
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงศศิวิภา สะทอนรัมย์
๑๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ตองติดรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงศิริยากร ตองติดรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงศุภกานต์ พรมบุตร
๑๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงสาธิญา มาครีม
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กหญิงสุชานาถ ศรีพรม
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงสุชานุช ศรีพรม
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา ชัยพร ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงหัทยา ไพรัตน์
๓๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจียมทอง
๒๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงอังคณา บุบผาทาเต ๘/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงอัญมรี บุญครอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา จิตรรัมย์
๒๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงอารียาภรณ์ สังสีแก้ว
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงอาลิษา หอมมาลัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กชายอินทรวัฒน์ กล้วยเลียง

้

๒๗/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กหญิงเกตุมณี ทำหนองพอก
๑๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา บัวทอง
๒๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงเจนจิรา แหลมไธสง
๑๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กหญิงเปรมวดี บุญพร้อม
๑๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กหญิงเมธปรียา ธงกระโทก
๒๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กชายเอกณลิตร เฮพิมาย
๒๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๒๘

นางสาวกรรณิการ์ รอบเขตรัมย์
๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๒๙

นางสาวกัญญา เผยไธสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๓๐

นายกิตติพงษ์ ตอรบรัมย์
๑๙/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กหญิงกุหลาบ แก้วมะดัน
๒๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๓๒

นางสาวจันทร์จิรา ตอรบรัมย์
๒๒/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๓๓

นางสาวจิดาภา วิเศษรัตน์ ๓/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงจิราพัชร ทองมา
๒๒/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๓๕

นางสาวชุติกาญจน์ ดวงกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๓๖

นางสาวณัฐนิตย์ บัณฑิตตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๓๗

นางสาวณัฐริกา ปกเสติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๓๘

นางสาวดรุณี ศรีแก้ว
๒๓/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๓๙

นางสาวธนภรณ์ เดิมทำรัมย์
๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กชายธวัชชัย ศักรบุตร ๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๔๑

นางสาวธิติพันธ์ ลิอ่อนรัมย์
๒๕/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายธีรวัจน์ ยางเครือ ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๔๓

นายนพกร อาญาเมือง
๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๔๔

นางสาวนฤมล พลหนองหลวง ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงนวินดา บุดทะสี
๒๙/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๔๖

นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์
๑๖/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กชายนิธิศ คัดทะจันทร์
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๔๘

นายนิวัฒน์ จันภิรมย์ ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๔๙

นางสาวปภาวรินทร์
ประวงค์อานุภาพ ๒๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๕๐

นางสาวปวีณ์สุดา ขุนบุญมา
๒๐/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงปทมา ดอกไธสง
๓๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงปาริฉัตร ปนะการัง ๖/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กชายพิชย ศิลปมณี
๑๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงพิมพทิวา ภูสพาน
๒๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ลิไธสง
๑๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๕๖

นางสาวมณีวรรณ ตอรบรัมย์
๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๕๗

นางสาวมาลีรัฐ บัวไข ๙/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๕๘

นางสาวมุกรดา นิสัญดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงวงศ์ผกา ศรีทะวงศ์
๑๔/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๖๐

นายวรพงษ์ โมสืบแสน
๑๑/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๖๑

นางสาววรรณรดา นาสืบ ๑/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๖๒

นางสาววรวรรณ พันธานี
๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๖๓

นายวิจารณ์ สอนรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๖๔

นายวิทวัส ยวงมณี
๑๘/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๖๕

นางสาววิลาวรรณ ศรีหริง

่

๗/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๖๖

นางสาวศตบงกช ตีทอ
๑๙/๒/๒๕๔๐

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ตุงไธสง ๕/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กชายสหรัฐ จรัญรักษ์
๑๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๖๙

นางสาวสิริกาญจ์ ตอนตำรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๗๐

นางสาวสุฑาภรณ์ รัตนนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๗๑

นางสาวสุทธิดา พรมจันทา
๒๕/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๗๒

นางสาวสุนิดา สร้างนา
๒๔/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๗๓

นางสาวสุพรรษา อิงอ่อน

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กชายอนันต์ยศ สีละพันธ์
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๗๕

นางสาวอรุณประไพ สุดขำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ตองติดรัมย์ ๘/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๗๗

นางสาวอารียา คอนรัมย์
๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๗๘

นางสาวเขมมิกา พยุงแสนกุล
๑๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๗๙

นายเชาวลิตร สมานมิตร
๑๗/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงเพ็ญภรณ์ ตระกูลรัมย์ ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๘๑

นางสาวเมธาวี ศรีสังข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๘๒

นายเรืองศักดิ

์

ชุ่มเสนา ๙/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๘๓

นายเรืองศักดิ

์

พรมจันฑา
๒๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๘๔

นางสาวกชกร เดิมทำรัมย์
๑๙/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๘๕

นางสาวกนกอร วัฒโน
๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๘๖

นายกิตติศักดิ

์

ดาวเรรัมย์ ๕/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๘๗

นางสาวขวัญนภา กองมูล
๑๕/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๘๘

นางสาวจิรัชญา แตงกวารัมย์
๑๙/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๘๙

นางสาวจิราพัชร ภูมรา
๑๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๙๐

นายจิรายุ รวมธรรม
๒๕/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๙๑

นางสาวจิราวรรณ ศรีสุข ๙/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๙๒

นางสาวชลธิชา ตองติดรัมย์ ๓/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๙๓

นายชิตพงษ์ เกิดสุข ๗/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๙๔

นางสาวชุติมา ประวันนา
๒๔/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๙๕

นายณภัทร สว่างเนตร
๓๐/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๙๖

นางสาวณัฐกาญจน์ จันเขียวเวียง
๒๒/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๙๗

นายณัฐนันท์ สมร่าง
๓๑/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๙๘

นางสาวณัฐมน มาลัยโคตร
๒๖/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๐๙๙

นางสาวทมิยา ยอดสะเทิน

้

๒๐/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๐๐

นายธนาวุฒิ แสงนารี
๒๕/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๐๑

นายธีรภัทร บุญที
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๐๒

นางสาวนงนุช ชิรัมย์ ๘/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๐๓

นางสาวนพมาศ เสาศิลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๐๔

นางสาวนฤมล สมุติรัมย์ ๕/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๐๕

นายนัทธพงศ์ เรืองเทศ
๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๐๖

นางสาวนันฑกา พวงมาลี
๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๐๗

นางสาวนุสรา มะลิรัมย์
๓๑/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๐๘

นายบรรณวิชญ์ สีแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๐๙

นางสาวบุญสิตา ชึรัมย์
๑๙/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๑๐

นางสาวปนิษฐา บุญมีมาก
๑๐/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๑๑

นางสาวประกายรุ้ง ครองไธสง
๒๕/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๑๒

นายปริญญา ตอรัมย์ ๗/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๑๓

นายพงษ์พัฒน์ พันโพธิงา

์

๑๖/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๑๔

นายพชร รัตนเกษม
๒๒/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๑๕

นางสาวพรรณอร ทองโกย
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๑๖

นางสาวพรสุดา ตอรบรัมย์
๑๒/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๑๗

นางสาวพลอยงาม จวงจันทร์
๒๓/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๑๘

นางสาวพัชรีดา ลามัน

่

๒/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๑๙

นายพีรดนย์ สุขวิเศษ
๑๖/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๒๐

นายพีรพัฒน์ แสงโสภี
๒๘/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๒๑

นายพีระพัฒน์ ประดับศรี
๑๘/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๒๒

นายภูผา ช่วยไธสง
๑๔/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๒๓

นางสาวมัณฑนา เปรืองนา

่

๑๐/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๒๔

นางสาวมาลี สีอิน
๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๒๕

นายรตน รัตนเกษม
๒๑/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๒๖

นายรัชพล เทพเดช ๕/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๒๗

นางสาวรัตติกาล บุญชอบ
๑๔/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๒๘

นางสาวรุ่งอรุณ จูงสุข ๒/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๒๙

นางสาวลินดา วงศ์เวียน
๒๘/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๓๐

นางสาววรัญญา กงวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๓๑

นางสาววราภรณ์ ปจจัยเก
๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๓๒

นายวราสิทธิ

์

เผือกพันธ์
๓๐/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๓๓

นางสาววัชราภรณ์ เพียงตา
๒๕/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๓๔

นางสาววันนิศา ชะอุ่มผล
๑๕/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๓๕

นางสาววิภาวรรณ มูลเทพชัย
๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๓๖

นางสาวศรสวรรค์ เทพราชา ๔/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๓๗

นางสาวศศิธร ติดตารัมย์
๒๗/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๓๘

นางสาวศศิวิมล บุตวงษ์
๑๒/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๓๙

นางสาวศีรณา นรินทร์รัมย์
๑๑/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๔๐

นายศุภโชค แย้มศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๔๑

นายสุทธิพร วาระโว ๑/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๔๒

นางสาวสุทินา กงวิลัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๔๓

นางสาวสุธาวัลย์ ตุใยรัมย์
๒๖/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๔๔

นางสาวสโรขา อันทุ ๔/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๔๕

นางสาวอธิตติยา ดินไธสง
๑๘/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๔๖

นายอภิวัฒน์ น้อยมณี
๑๙/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๔๗

นางสาวอรทัย ตามรัมย์
๒๘/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๔๘

นางสาวอรวรรณ คงมะรัมย์
๑๔/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๔๙

นางสาวอรอนงค์ ชัยสูงเนิน
๒๓/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๕๐

นางสาวอาทิตติยา เจริญทรัพย์ ๖/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๕๑

นางสาวอาทิตยา ตุใยรัมย์
๑๔/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๕๒

นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง
๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๕๓

นางสาวเจนจิรา ตองติดรัมย์
๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๕๔

นางสาวเจนจิรา มุ่งดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๕๕

นางสาวเวณิการ์ คำด้วง
๒๘/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๕๖

นายแดนชัย ดีมาก ๓/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๕๗

นางสาวแพรพราว แอ้นไธสง ๓/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๕๘

นายโกศัลย์ มูลหา
๒๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๕๙

นางสาวกมลวรรณ กลมไธสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๖๐

นางสาวกันติยา กินไธสง
๒๔/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๖๑

นางสาวกัลยารัตน์ มาลาคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๖๒

นางสาวกาญจนา ตอรบรัมย์
๑๕/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๖๓

นางสาวกิงแก้ว

่

เดิมตัวรัมย์

่

๓/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๖๔

นางสาวกุสุมา ตองติดรัมย์ ๖/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๖๕

นางสาวจิตรกัญญา สุดสงวน
๑๑/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๖๖

นายชินวัฒน์ ฟุงสวัสดิ

์

๑๔/๗/๒๕๔๑
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๖๗

นางสาวญาณี สังห์ขรณ์
๒๗/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๖๘

นางสาวณัชชา เดิมทำรัมย์
๒๗/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๖๙

นางสาวณัฐณิชา กล้าหาญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๗๐

นางสาวณัฐธิดา แตงกวารัมย์
๓๑/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๗๑

นางสาวดวงพร ตามสีรัมย์
๒๙/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๗๒

นางสาวทิพย์ประภา คนยัง

่

๓๐/๓/๒๕๔๑
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๗๓

นางสาวนภาพร เลนคำมี ๔/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๗๔

นางสาวนิตยา ตามสีรัมย์
๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๗๕

นางสาวนิตยา สุดงาม
๑๓/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๗๖

นางสาวปริยาภัทร เศวตคชกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๗๗

นายปรเมศวร์ พึงขุนทด

่

๕/๒/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๗๘

นางสาวปวีณา หงษ์อินทร์ ๘/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๗๙

นายปยพงษ์ วงศ์สวาสดิ

์

๒๒/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๘๐

นางสาวพนิดา พันธ์สมบูรณ์
๒๙/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๘๑

นางสาววรัญญา หลักชัย
๑๖/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๘๒

นายวัชระพงษ์ ปราโสรักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๘๓

นางสาววันวิสาข์ วงค์สุริยศักดิ

์

๗/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๘๔

นางสาววิไลภรณ์ สงวนพรม
๑๗/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๘๕

นายวีรภัทร สาลีอาจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๘๖

นางสาววีรยา เดิมทำรัมย์
๓๐/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๘๗

นายศราวุธ วงษ์ลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๘๘

นางสาวศศิวิมล ยางเครือ
๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๘๙

นางสาวศิริวรรณ แสนโคตร ๔/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๙๐

นายสิทธิศักดิ

์

วินโย ๗/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๙๑

นางสาวสุพัตรา สีลา ๘/๔/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๙๒

นายสุรศักดิ

์

อิมรอ

่

๑๖/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๙๓

นายเกียรติศักดิ

์

ชัยพิทักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๙๔

นายเขมทัต ติดตารัมย์ ๓/๒/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๙๕

นายเชิญ พุทธลา
๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๙๖

นายไพศาล เจียมทอง
๑๕/๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๙๗

นายสุทัศน์ สุดประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโจด วัดบ้านโจด  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๙๘

นายยุทธพร ต่างใจเย็น ๑/๑/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านโจด วัดบ้านโจด  

บร ๔๕๕๙/๑๑๑๙๙

นางปานจิต โลหิตะ
๒๖/๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโจด วัดบ้านโจด  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๐๐

นางสายฝน พลอาษา
๘/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโจด วัดบ้านโจด  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๐๑

นายเสาร์ สายรัตน์
๒๑/๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโจด วัดบ้านโจด  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงกีรตินา บุญอาจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงนฤมล สานสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงพรชิตา ทบวิชา
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กหญิงวรรณนิศา คุ้มเล่ายุง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๐๖

เด็กชายวสันต์ กันณะโสภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กชายศุภชัย ศรีระพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๐๘

นางสาวอินทิรา อะปะมายา
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๐๙

นายวิทวัส สุขใส
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๑๐

นางสาวสโรชา สิทธิศรีจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๑๑

นางสาวกนกวรรณ หมืนด้วง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๑๒

นางสาวสุธิตา มัจจุราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๑๓

นางสาวจิรวดี หลีอินทร์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๑๔

นางสาววรัญญา พิมพ์นนท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๑๕

นางสาวดวงนภา ดาวเรืองรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๑๖

นางสาวพรไพลิน เลียบไธสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๑๗

นางสาวปรียานุช ปกเคทาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๑๘

นางสาววิรดา ซึงรัมย์

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๑๙

นางสาวกมลวรรณ ชาวส้าน
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๒๐

นางสาวกัญญารัตน์ มะลิรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๒๑

นางสาวเกศินี ประทุมมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กชายจารุชา จันพลแสน

้

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กชายฐาปกรณ์ เพียรคำ ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กชายนนทณัฐ ปะวะเสนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กชายหัตถพล ถาวุฒิ
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กชายภาคภูมิ ผิวอ่อน ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กชายอนุชิต มนัสโส
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กชายนัทธพงศ์ บุญมีมาก
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กชายอนวัช ละอองเอก
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กชายยศกร รอไธสง
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กชายฐาปกรณ์ กลัดเพชร
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กชายธงกรานต์ อันพิมพา
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงสิริยากร พูนสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กหญิงศิริกร ยะบุญมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงศศิกานต์ อินทวงษ์
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงพรนภัส ปะเทสัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงสาวิตรี ริเดช
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กหญิงยุพา คะตะวงษ์ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กชายปรมัตถ์ แพงนอก
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กชายสุทธิวัจน์ วิไลฤทธิ

์

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กชายพีรภัทร์ กดไธสง
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กชายวันชัย ชูใส
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กชายอนันต์ ปะเทสัง
๓๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๔๔

เด็กชายรังสิมันต์ รัตนรินทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กชายสมพร ศรีวะธิ ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิ ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงขัตติยา ปุริตานัง
๑๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กชายธวัชชัย ปะภาเวสัง
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงอภิลักษณ์ ศรีนาแพง
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๕๐

เด็กหญิงวิภาดา มหาหมาด
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ปกกาสีนัง ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงนริศรา หงษ์สุด
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงกรกนก คำสุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงอติพร ปนะการัง ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กชายวิทยากร ปกเคทา
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงณัชชา มันคง

่

๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงวรรณิกา ปะวะศรี
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ปกโขมัง
๓๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กชายวรมุฒม์ มุ่งดี
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงนันทิมา ชมพุต
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ ปะปุนไร่
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๖๒

เด็กชายกิตติภูมิ จันทสมบัตร ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๖๓

เด็กชายขวัญชัย ทวีสาร
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๖๔

เด็กชายพิชัยยุทธ แก้วฮ่องคำ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กชายศิรวิทย์ ทองนอก ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กชายปริยเมศ ทาบุญมา
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๖๗

เด็กชายมนตรี ชำรัมย์
๒๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กชายบัณฑิต คะเรรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กชายนนทพัทธ์ วาปโส
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๗๐

เด็กหญิงไพลิน ปกเคระเต
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงชลฤดี จันที
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๗๒

นายสมรัก ข่าขันมะณี
๐๓/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๗๓

นางสินไพบูลย์ ชาติประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๗๔

นางอนามัย บุญจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๗๕

นางพิสมัย ศิริจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๗๖

นางสาวสกุลรัตน์ บุตรศรีภูมิ
๒๑/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๗๗

นางสาวนงลักษณ์ เชอรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กชายกันตพล เดชกุลรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กชายเมธัส มังน้อย

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กชายอธิภัทร เดชกุลรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กชายภาคิน สวยรูป
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กหญิงณัชชา รืนรัมย์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ หมืนหาญ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กชายพีรวัส เจริญจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กชายสิทธิโชค ชัยสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงอนัญญา เดชกุลรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กหญิงมุทิตา จันทาสี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กหญิงกมลธิดา เพิมศรี

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๘๙
เด็กหญิงสุรัตน์ติการต์

เยรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กชายนิธิภัทร เดชารัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กชายพันธวัช โสรกนิต
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กชายอดิศัย เดชกุลรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กชายพงศกร ชะวูรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงพิชชาภา สุขหนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงเมธาวี แดนราชรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงจิรัสยา แช่มรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงถิรดา จันถาวร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กหญิงฉันทนา ดาวเรืองรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงปาริชาติ สวยรูป
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดูเรืองรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงอรวรรณ สวยรูป
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงจริยา สัณฐาน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงกัญญาทิพย์ พรหมบุตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กชายกุลธร จันถาวร
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๐๖

นายอดิเทพ พรรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชวนชืน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กชายพลภัทร จันทร์ชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงชลิตา ดูเรืองรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงอรทัย งอยภูธร
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๑๑

นายเจษฎา คงรีรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๑๒

เด็กชายพิพัฒน์ ดาวเรืองรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กชายพัชรพงษ์ เจริญรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงกุลธรา ดีรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา สีดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงจิรชยา แวนรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๑๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ประพฤตินอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๑๘

เด็กชายพลพล งามสะพรัง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๑๙

เด็กชายสุเมธ ไชยเมืองพล
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๒๐

เด็กหญิงวรนิต ไทยารัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงศุภวรรณ อินตวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๒๒

เด็กชายศิวกร แปะกระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงพรทิภา ศรีพิพัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงชนินาถ เดชารัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๒๕

นางดำ จะพีรัมย์
๐๓/๐๓/๒๔๘๓

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๒๖

นางสำราญ ตะโสทะรัตน์
๑๐/๐๓/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๒๗

นายเกียรตินัย เหลาแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๒๘

นางนิลวดี บุตรศรีภูมิ
๒๔/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๒๙

นางสาวจิตติมา บุตรศรีภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๔ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๓๐

นางสาวพัทธ์ธีรา ลำไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๓๑

นางสมพร ทินวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๓๒

นางธนัญญา บุตรศรีภูมิ
๓๐/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๓๓

นายสุทิน จริยาโสวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๓๔

นางสาวศิริรัตน์ เพ็ชรกล้า
๒๖/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๓๕

นางสาวอัญชลี สาระศรี
๑๘/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๓๖

นางอภิญญา เขียวอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๓๗

นางอรัญญา โคมร้าย
๑๖/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๓๘

นางนันธิกา ไปแดน
๐๑/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๓๙

นางชุติกาญจน์ โสภาสุข
๐๑/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๔๐

นางรัชดา สีทา
๐๙/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๔๑

นางวยุรา คำจันทราช
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๔๒

นางสาวอำพร ดียิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๔๓

นางลัดดาพร ลาภใหญ่
๐๖/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๔๔

เด็กชายวันวิเศษ ดีโพธิรัมย์

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๔๕

เด็กชายอนุวงศ์ ศรีพลัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๔๖

เด็กหญิงปภารวี อาจเพียงรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ขุ่ยภูมี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงสุพิน ชุนรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กหญิงธิธัมพร เหมือนกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ดาวไดรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กชายชัยภัทร ทศภักดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กชายวีรวัฑฒก์ ปติสัตย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงชมพูนุช ลีเกศ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงลันตา แก้วบุตรดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กหญิงทรงอัปสร แตะอินรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กชายพันธดนย์ ทองพรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๕๗

เด็กชายมงคล เชือมขุนทด

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กชายพัทธดนย์ ทองพรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กชายกฤษณะ ชมพู่
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กหญิงวณิชา หลังแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงสุวรรณี สีมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา ทองสม
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๖๓

นางวิไลวรรณ อภัยศรี ๓/๙/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๖๔

นางสุคนธ์ ไปนาวดี ๑๐/๕/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๖๕

นางสติยา ศิริถาวรวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๖๖

นางสาวจันทิรา สิงห์ชัย
๒๓/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๖๗

นายบุญไล ศรีบาง
๑๙/๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๖๘

นายธนภัทร บุตตานันท์
๑๑/๓/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๖๙

นายสถิล เดิมทำรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๗๐

นางสาวกัญญาณัช สร้อยสด ๖/๒/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คำสุวรรณ
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กหญิงเจสิณีย์ สามพร้าว ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กชายจิรวิชย์ ชำรัมย์
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงนฤมล คงเกิด ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงอริสรา กลินชืน

่ ่

๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กชายเจษฏาพร คำปะทา ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย เลิศยโส
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงปณพร สำโรงแสง ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ หมายใจชู

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๘๐

เด็กชายจักรพงษ์ ชินวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงภัทราพร สุทธะโส
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงอภิญญา ภูวงษา
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กชายภัทรพล มีพิษ
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กชายวรเมธ ชะนอบรัมย์ ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๘๕

เด็กชายศุภโชค พันล้อมโส ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กชายสุทธินันท์ ปกเคธาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงญาณัจฉรา ปุริตังสันโต
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงนภาพล ไขแสงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๘๙

เด็กหญิงพรพิมล วิโรจน์รัตน์
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๙๐

เด็กหญิงอรนรา เครืองพาที

่

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงอริสา ผิวหนองอ่าง
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๙๒

เด็กชายเจษฏา สิงห์รัตน์
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงโยษิตา ยางศรี
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๙๔

เด็กชายศุภนัฐ ปะสีละเตสัง
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำศรี
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงจริยา ศรีชัยมูล ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงกาญจนา บุญเกิด
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จูกูล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๓๙๙

เด็กชายพงศกร ศรีสรรค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงพรพิมล โคตรภูธร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๐๑

เด็กชายภาคิน สนิทนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๐๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทเล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กชายวานิตย์ กองแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงศิริพร แสนระวัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงอรกานต์ ปอมไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๐๖

เด็กชายปริวัฒน์ แสงเงิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงวรรณพา บุญวิจิตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ฉิมพลีพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๐๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงสุภัสสร พันธ์ศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงปวีณา อาจเอือม

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๑๒

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ซึงสกุล

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๑๓

เด็กชายดุรงค์ฤทธิ

์

ท้องถิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๑๔

เด็กชายธวัชชัย สุขแสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กหญิงปณิดา สายหยุด
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๑๖

เด็กชายยุทธนา พิลาวุธ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กชายรัชชานนท์ สีหาลุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงรัชฎาภร ซุยโล้น
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงลลิลทิพย์ พรมแสนสอน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงวาสนา คุณชืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๒๑

เด็กชายวุฒิชัย วงค์ทะปา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๒๒

เด็กชายสมพงษ์ ศิริชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงสายสวรรค์ กองคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๒๔

เด็กชายเป อ่อนศิลา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๒๕

เด็กหญิงกาญจนา กอสูงเนิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๒๖

เด็กชายจักฤกษ์ พูสิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๒๗

เด็กชายธนภูมิ วงษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๒๘

เด็กชายธวัชชัย นะราสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๒๙

เด็กชายปรีชา สุระขันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงวรรณธนา สีหานาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นิลชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงอารียา ทศไกร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๓๓

เด็กหญิงอารียา โพธิไข

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๓๔

เด็กชายจักรพันธ์ จ้อยหนองบัว
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๓๕

เด็กชายธนรัตน์ ทศพักตร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๓๖

เด็กชายนฤษเบศร์ เมืองสีดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กชายพุฒิสรรค์ พิราวุธ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กชายวรวุฒิ ดอกไธสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๓๙

เด็กชายบรรพต รัวประโคน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงรัชนก ชัยพา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงวิภาวดี โอรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๔๒

เด็กชายศุภณัฐ บุญรอดดวง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงเมธวี โลสุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงขวัญชนก พวงเพชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กชายจักรกฤต แซ่กระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงสุภาพร จำเนียรกูล
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงเสียงเพลง กะการดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กชายกฤษณ เสาเคหา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ จอสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงนัดดา ปลังกลาง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ยืนยงชาติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงรุ่งฟา อุรารัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงศศิวิมล จันทาสูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กชายสุเมธ วงศ์สุรินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๕๕

นางสาวนริสรา พวงพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๕๖

นางสาวนิตยา ขอพิมาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๕๗

นางสาวสุจิตรา ลีวงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๕๘

นางสาวณิชพร กมลจิตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๕๙

นางสาวปานขวัญ หมันนึก

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๖๐

นางสาวลีลณา หลอดทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๖๑

นางสาววัสสิกา จันทร์สอน
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๖๒

นางสาวสุวรรณี แก้วแบน
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๖๓

เด็กชายจักรพันธ์ อินทะพาน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๖๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ ชาญชาติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงณัฐสุดา แอมรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงทักษิณา แสงสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๖๗

เด็กชายธีรภัทร แก้วกันหา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๖๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ก้อมณี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๖๙

เด็กชายสาธิต มากะเต
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๗๐

เด็กชายอภิรักษ์ ขวัญเมือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๗๑

เด็กชายเกษมสันต์ ศิริโวหาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๗๒

เด็กหญิงเมทวี เกือกิตติคุณ

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อรัญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงณภัสรา จันทาสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๗๕

เด็กหญิงณัฐวดี ศิริสานต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พุดสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงดวงอนงค์ ศรีเนาวรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงปณิดา หย่ารัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กชายพลพล พระกาแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๘๐

เด็กชายวันเฉลิม โขงรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กหญิงวีรญา เกิดรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๘๒

เด็กชายวีรภัทร เกิดรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงศศิประภา พวงมาลัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงศิราวรรณ สัสดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ กมลจิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงสุชิตา กมลจิตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กชายอรรถชัย อารีรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๘๘

เด็กชายเทพเทวัญ แอมรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงนันทิชา สนโสม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๙๐

เด็กชายสิทธิโชค วิลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สุนทร
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๙๒

นายพงศกร บุญเยียม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงอรยา บุญเหมาะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงจรรย์ธร พลดอน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๙๕

เด็กชายฐาปกรณ์ เชือฉลาด

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๙๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

โพดจะโปะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๙๗

เด็กชายอนุรักษ์ แสงวิบูลย์เสถียร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๙๘

เด็กหญิงอมลรดา แก้วเพ็ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๔๙๙

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วมณี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๐๐

เด็กหญิงอรทัย บัวกด
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงปยะมาศ สามีรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๐๒

เด็กชายพูนศักดิ

์

แรงจบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ทองด้วง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงปวีณา พวงมาลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๙ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๐๕

เด็กชายพีรพงศ์ พยายาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงภควดี ชูชาติเชือ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๐๗

เด็กชายมาโนชญ์ จันทร์ทาทับ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็ชรบรรพต
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๐๙

เด็กหญิงศศิธร มีมุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงเปรมฤทัย สอวิหค
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๑๑

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ คงพลปาน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๑๒

เด็กหญิงรุ้งขวัญ สุขประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงวรนุช พวงมาลัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงนาตยา จานรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๑๕

เด็กหญิงบุษนำพลอย เทพชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๑๖

เด็กหญิงปาริชาต เข็มเงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงวาวิณี ตุ่นวงษา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สงกูล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๑๙

เด็กหญิงกัลยา อินธิเดช
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๒๐

เด็กหญิงจันจิรา บุญรอดดวง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กชายทวีชัย อทะขันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา บวกกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กหญิงมัณฑนา อุบลเผือน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ จิตรภักดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กชายสัญชัย นัคราภิบาล
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ กล้าหาญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๒๗

เด็กหญิงอุไรลักษณ์ ดอนแขอ้วน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๒๘

เด็กชายจักรพงษ์ อุบลเผือน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คุณวงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๓๐

เด็กหญิงนิภาดา อุบลเผือน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๓๑

เด็กชายพงศกร ทองปลัง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๓๒

เด็กชายภิญโย กาละสิรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงอรนิชา เทพชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา จัตตุกูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กชายกฑัชพล โสมวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บำรุงแคว้น
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงชนิกานต์ มาศจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๓๘

เด็กชายณัฐพล อินเสนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กชายธีรภัทร์ ทองดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๐ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงปทมา ชาลีกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงรัชนีกร สีแสงเขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กชายศักดิธัช จันทร์เกิด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๔๓

เด็กชายอนุวัตร อินทร์พานิช
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๔๔

เด็กชายเต็มศักดิ

์

เตคำหัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๔๕

เด็กชายเสกสรร เต็มปกษี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงแพรวา เปยสันเทียะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๔๗

เด็กชายจรัล ศรีโสภณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๔๘

เด็กชายณัฐนนท์ เต็มปกษี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๔๙

เด็กชายรัตน์ติพงษ์ สายาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๕๐

เด็กชายวิศิษฎ์ วุฒิวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงหทัยทิพย์ คิดดีจริง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงหิรัญญา พิศนอก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๕๓

เด็กชายอุดมพล พลวรรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงณัณทิชา จงรักษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงนภาพร สุขทวี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๕๖

เด็กชายปพนสรรค์ แฟนไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๕๗

เด็กหญิงวรัชยา ทองดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงเมธินี โสมวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ จุ้ยแพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๖๐

เด็กชายธนพล ถินโคกสูง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงนวรัตน์ จันทร์แจ่มภพ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๖๒

เด็กชายพงศธร หมันกิจ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๖๓

เด็กชายพีระพัฒน์ สระศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๖๔

เด็กชายภัทรกร นามมันสา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงสุธิตา ศรีเนาวรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๖๖

เด็กชายอภิวัฒน์ จำเนียรกูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๖๗

เด็กหญิงเกศมณี ทองทับพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๖๘

เด็กหญิงทองพร หลอดทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๖๙

เด็กชายนที ชิดเชิด
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงสุดารัส แก้วแจ่มจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๗๑

เด็กชายชนะพล พรมภมร
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงทิพวรรณ หลอดทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงภาวิณี ดำเสนา
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กชายราเชนทร์ ทัศนเรืองเดช
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๑ / ๓๓๔

้
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บร ๔๕๕๙/๑๑๕๗๕

เด็กหญิงรุ่งรัชนี ทองทำกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงวิภาวี เอ็มประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงญดาพร แก้วอำไพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กหญิงมุขดาวรรณ ยาสาไชย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๗๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ เชิดกลิน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงเนตรดาว บุญทิพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงณัฐฐาพร พระนูมัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กชายพงศธร ศรีโสภณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงพรรณวษา จำปารัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๘๔

เด็กชายพีรภัทร ทิศทะษะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๘๕

นายยศพงษ์ เสาว์พันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กหญิงรมย์ธีรา อุไรรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โกเมน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๘๘

เด็กหญิงศศิมา ชาญชาติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๘๙

เด็กหญิงสวรส ทองแสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๙๐

เด็กหญิงสุนิสา จ่ารัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๙๑

เด็กชายก้องพิภพ สวงรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ลอยมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๙๓

เด็กชายดลวัฒน์ พิมพ์อักษร
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงดวงใจ แย้มประโคน
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ชัยเพ็ชร
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงลำพึง สายเล็ก
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๙๗

เด็กชายสนทยา ภาชะโน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๙๘

เด็กหญิงสุวิมล ศรีชำนิ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงอรพินทร์ จันทร์จำเริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เดินริบรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงกมลชนก จีรังศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๐๒

เด็กชายกรวิชญ์ เขือมนอก

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๐๓

เด็กหญิงจันทกานต์ พนมรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงญาตาวี บุบผาชาติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๐๕

เด็กชายพันสยาม เจริญรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๐๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เจริญรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๐๗

เด็กชายสุประกาณฑ์ จะแรบรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๐๘

เด็กชายอภิวัฒน์ นิกูลรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงจันทกานต์ เจียนรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๑๐

เด็กหญิงจารุกร จะรอนรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ตระกูลรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงทิพาพร สมหวังได้
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๑๓

เด็กชายธีรเดช เจริญรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๑๔

เด็กชายนันทวัช เจริญรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๑๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ จะแรมรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงมยุรี เจริญรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงมัณฑตา จรัลรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กชายวสันต์ บุญศรีรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงวิภาวี เจริญรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงศรีสุดา ยุนิรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กชายสุปชัย กิรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงอรวรรณ จอยรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงเมธาวดี นับถือสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงโฉมศิริ รอบแคว้น
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๒๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

กิรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กชายปรัชญา เจริญรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กชายผณิศวร พรมประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กชายพิพัฒน์ อะโรคา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงพิมดา ศิริพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กชายรังสรรค์ อะโรคา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงวรดา พันธ์โภคา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงศุทธินี เจริญรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กชายศุภกร รอบแคว้น
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงอารยา อรรคพงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วากิรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กชายณัฐศักดิ

์

นุกิจรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กชายธนพนธ์ จันทสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กชายธีร์จุฑา ทองนำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กชายปกรณ์ ทะเลิงรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กชายภานุวัฒน์ พนุมรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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