
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๒๙,๑๐๔ คน ขาดสอบ ๔,๔๗๐ คน คงสอบ ๒๔,๖๓๔ คน สอบได้ ๑๗,๑๙๐ คน สอบตก ๗,๔๔๔ คน (๖๙.๗๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชะชมรัมย์ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๒

เด็กหญิงอรอุมา สาราจารย์
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๓

เด็กหญิงอัสมา อุไรแข
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงนิดา เขียวงาม
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กชายณัฐเมศร จิตติธนาพัฒน์
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงอธิชา เชาร์โคกสูง
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เมืองสีสุข
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงศิรินภา แสงทอง
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงศศิกานต์ รุจิรักษ์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงเมธาวี อ้อนชัยภูมิ
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ นวลพริง

่

๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ พลเยียม

่

๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กชายพรศักดิ

์

พงษ์ภมร
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กชายญานสิริ แก้วก่อง ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กชายปญญนนท์ บุราณสุข
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กชายพุฒิณัฐ คิงรัมย์ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

หินกล้า ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงธิดาพร จันทรเขียน
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงสอนนอก
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๐

นายชูเกียรติ เรือยรัมย์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๑

นายสุริยา ชัยสุวรรณ
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๒

นางสาวพรพรรณ กุมภาพันธ์ ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๓

นางสาวบุญญิสา แก้ววรรณา
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๔

นางสาวกรวี ปุริโส
๒๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงนำมุก อินทรพิทักษ์
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงศศิวิมล องค์รัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงกฤติมา กลำโภชน์
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงสุพรรษา อาจรัมย์
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงปวรรัตน์ กองรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กชายชโยดม ซ่อนกลิน

่

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงสุชาวดี เลาครบุรี ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุทธิ
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แผ้วพลสง
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงสุลิตา มูลอามาตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงสุจิตรา คงพลปาน
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงสุวรรณา อุ่นรัมย์
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กชายศรายุทธ สีทองสุข
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงสิรภัทร สาระรัมย์
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ดาศรี
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงมติกา แอมรัมย์
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงวิภา ขนวนรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงสุทธิดา สีดำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงมณีวรรณ แทนแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงบุษยมาส สิงสอนนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กชายเทียนชัย เรืองรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงกนกพร เรียรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงอัมรินทร์ แทนแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กชายวีระ สาโรจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงสุลิตา แก้วประสงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กชายศุภวิชญ์ เขือดประโคน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กชายประกร ปกกาสิเน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงสอนนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ทินรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๔

นายชวลิต ชะลุนรัมย์
๘/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๕

นางชัชฎา ผู้มีสัตย์
๒๓/๓/๒๕๓๒

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๖

นายสมพงษ์ เต็มรัมย์
๑๖/๙/๒๕๑๐

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๗

นายอรรคเดช คงลี
๑๔/๘/๒๕๑๙

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๘

นายอวน ชะสนรัมย์
๒๕/๙/๒๕๑๐

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงบัณณรส มงคลรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๔๙๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงรุจิลาภา ชืนชม

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงปณิดา อินสันเทียะ

๊

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กชายพีระชัย ชะรีรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กชายธราดล ใจรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงสาวิตรี ทองจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กชายบุณยกรณ์ ใจเทียง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงกนกพร บุตรศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงสาวิตรี คู่โนรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา คมขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงวรวรรณ จันสิงคะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงเรืองรอง เกษรชืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงจีระนันท์ วาจามัน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ชำนิมาศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงอารียา คำชุ่ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงจันทร์เจ้า กลมเกลียว
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงปราริฉัตร เปนรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กชายเจษฎา ทนเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กชายทินกร จอมประโคน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

สมศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ดวงศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงมณธิรา อาญาเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงสุนิษา กองมงคล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กชายบุญส่ง สุทธิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงณัฐสุดา ชูคะรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงพิมพิศา อาญาเมือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ บุญงามขำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ การัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงสุชาดา อ่อนสมสวย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงวรรณิดา ยิงดี

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๙

เด็กชายบัณฑิต เบ้านาค
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๐

เด็กชายธีรภัทร คะเรรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขสงวน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงอิฐธิดา แสนกล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงสายทอง ขุนนาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา เจริญยิง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงจีรนันท์ วงค์เมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ กันหานุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

นราชรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงเพ็ญจิตร เนือแก้ว

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงตะวันฉาย นะรายรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงฟาใส พานรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กชายอนวัช ศรีจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กชายณัฐพล ดุจพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงปวีณา กะเสมรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๔

นางสาวศรีจันทร์ สุขสมเลิศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๕

เด็กชายภัชรพงศ์ บุญวร
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๖

นายอิทธิพัทธ์ กอยรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เกิดบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงพิรญาณ์ สินตา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงอลิสา ครองชืน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กชายชยทัต กริดรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๑

นายธาริน สุขล้อม
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กชายเจษตริน อยู่นาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๓

นายนิธิ สุขล้อม
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กชายพศิน จะริตรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๕

นางสาวโยษิตา จันทร์ประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๖

นายศุภกฤต คำหอม
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๗

นางสาวอาภรณ์ ศิริรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๘

นางสาวรุ่งนภา เลิศรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๙

นางสาววรรณวิไล เดชารัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๐

นางสาวปรารถนา โสประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๑

นายนิกร อักษรณรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๒

นางสาววรรณา เอติญัติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๓

นายสุริชัย แก้วมูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๔
นางสาวเบญจมาภรณ์

บุราณสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๕

นางสาวราตรี คำมูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๖

นางสาววรรณวจี เอกรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๗

นายธนากร อาญาเมือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๘

นางสาวสุธาทิพย์ โกติรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๙

นางสาวสุนิตา ลุนสำโรง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๐

นางสาวสุวนันท์ อาญาเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๑

นางสาวดวงเดือน อาญาเมือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๒

นายกิตติกร โพธิรส

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๓

นายปณวัฒน์ จริตรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๔

นายณัฏฐพล กรวยรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๕

นายอานนท์ สังข์เงิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๖

นางสาวนันธิยา ผิวสด
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๗

นางสาวบุษยา ล้อมในเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๘

นางสาวพัชรา ศูนย์วงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๙

นายภูวนาท นุกาดรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๐

นางสาววันวิสา เจริญรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๑

นางสาวสุวรรณี ชะเงิมรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๒

นางสาวนภัสศรณ์ วงศ์ศักดิศรี

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๓

นายลิขิต จันทร์เพ็ญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๔

นายทวี ผาสุขลำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๕

นายสุรชัย เชือมาก

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงหยกผกา ทับวิเศษ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กชายจักรี ทองเงิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงสุนิสา โขงรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กชายทวีชัย จันทร์สี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กชายธนัชพล ทองงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กชายศศิกร ปญญารัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงช่อฟา สารรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พิสเพ็ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงศศิธร แสนยศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ บรรดิษฐ์รัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

ตระการจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กชายอำนาจ ชินบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงจุฑามณี ประเสริฐศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงบุษยมาส นุชผักแว่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กชายกมล พยุครัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กชายทักษิณ เวฬุวนารักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กชายขวัญชัย งามนวน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กชายกฤษฎา สมใจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กชายพีรภัทร ขวัญรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กชายภานุพงษ์ หวานเขียง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กชายชลธาร จุฬามณี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กชายพรมศักดิ

์

หลักทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กชายรัชชานนท์ ยอดโต
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงวิชญาดา สุคนธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงวารุณี พรมสุรินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงอรอุมา แสนสนิท
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงธิรดา เดชารัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กชายโกวิท สุระวิชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงโสรยา ตราชู
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงอริศรา พรมหงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กชายนภัสพงษ์ คะเรรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กชายรพีพัฒน์ หนองบัว
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กชายวีระวุฒิ ดีสะท้าน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทบวงศ์ศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงสายพิน วิเวก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงเกศกมล กุณจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงจรัสศรี เถือนพลาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงณัฐชา การเพียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงผุสดี คำเบ้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงพัชราภา ดาทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงอินทิรา อุ้มรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงวารุณี เหรียญทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงเจนจิรา พรมทองพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงชลธิณี บูชารัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เข็มรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รักษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงชลธิชา เจือจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กชายชิติพันธ์ จะนันท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ เอียมรัมย์

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงทิตยา เจือจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงณัฐชยา มณีขันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงดวงกมล ปะโนรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงธิติสุดา พรหมบุตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงนิราวรรณ ประนมรัม์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงปวีณา วงค์ษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กชายพัสกร สมพรจินตนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กชายวงศพัทธ์ อามาตย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงวรรณวิษา แปลกรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ ปรุสรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ วงเวียน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงศุภานิช ไอคอนรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เหลารินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา พิมานรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กชายสุวรรณวัม คำพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กชายอภิวิชญ์ ลีประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงอรปรียา กริดรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงอรอนงค์ บุรินรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กชายอัครเดช คุณอยู่
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงอัจฉรา ปลัดศรีช่วย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กชายอิงครัตน์ ปมรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงกมลพรรณ บ่วงรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุสะรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงกิงกมล

่

ชาวนา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงจิรนันท์ สมสามาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงชลธิชา ทองใบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ คะทดรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงธมลวรรณ เอียนรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงปยนันท์ โอกรุงรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงพีรญา มาศรักษา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงภัทรลาภา ธานีวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงมินัญญา เจริญรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงวรรณภา เลียงกาทิพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงวรัทยา เดชพรมรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงวราลี
โฆษิตอัมพรเสนีย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ปดรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงศศินา บุญโสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กชายสรวิศ ตาเมืองมูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงสาวิณี ตะวันหะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงสุธิมา สำเร็จรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กชายอนันต์ บรรพลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงอมรประภา ลำเลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงอมรา พิมพ์อักษร
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงฐานิดา คำปลิว
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กชายภานุพงศ์ มลทองหลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ใจงูเหลือม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงสุจิตรา รวมธรรม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงสุชาดา เลขะวัฒนะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ จีนเกา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กชายสุนทร สมสวย
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงอรทัย ร่มเย็น
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงพณิชพัฒน์ วงศ์เทศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงสุนิสา จิตรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงสุภาพร ไม่รอดดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงอาทิตติยา เพียสังกะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงธิมาภรณ์ เภสัชชา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงอรนิภา เพ็งประจญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงณัฐพร ดีประสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงพันธ์กวี พิศเพ็ง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กชายศิวัช แฉล้มรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงอลิษา มันยืน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ บูรณะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงเบญจมาศ พุทธาสมศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงพิยดา กมล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงศศิธร บูรณะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

มีทรัพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงสุนิสา นาประโคน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุ้งทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงนันทชา ประณีตรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงวรรณ์วิษา ไชโย
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กชายบัณฑิต ปลงรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงอิศราภรณ์ ก่อแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กชายสรสิช เนืองยูร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กชายวรปรัชญ์ มาประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงนุชนารถ สนองเดช
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงสุพรรณา กิรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงอารยา ไกรเสือ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กชายโกมินทร์ บุญหนัก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กชายชาติภูมิ มานุจำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กชายนฤเบศ สร้อยงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กชายประวิทย์ อิมรัมย์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กชายภูวนาท ลักษร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กชายมานะศักดิ

์

ภูมิภักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กชายสุรพล บุญครอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงอรรถพร เพชรเลิศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงธนพร บุบผาโภชน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงธาลิณี ซ่อนกลิน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ เพ็ชรวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงศิริวรรณ เจริญรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงสุขสมพร เงินล้วน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงสายฝน อะรัญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงอรพินทุ์ สัตโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กชายทิวากร ดาเดช
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กชายทิวากร บำรุงแคว้น
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงสริตา สุขตาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กชายกฤษณะ วงศ์เมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงปณิตา คงทน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สารียา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กชายทยากร โกมุท
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กชายพีระพัฒน์ กล้าหาญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงสุจิตรา ธุระพระ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กชายดนัย ศรีชมพู

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ สีชมพู
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงยศวดี ขาวเผือก
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงชลธิชา เอียมรัมย์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ รืนรส

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กชายกฤตเมธ มีสัตธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กชายณัฐพล อิมรัมย์

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายทวีสิทธิ

์

เจริญยิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กชายธนากร อักษรณรงค์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ใจ แสงรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงศิลารัตน์ กาสาพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงสุรัตนา ทวีวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กชายสหรัฐ ดวงจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กชายรัฐภูมิ อรัญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กชายธนพัฒน์ อะรัญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ โอทารัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงรัตนาวลี อะรัญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงอริสรา อะรัญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงอาทิตยา อะรัญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กชายศรีสุข สมานใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ กิงวิชิต

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กชายวราวุฒิ จันทร์ประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงอรอุมา เกตุหอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงอภิญญา พินิจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงสุทธิดา อยู่รัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กชายนิรภัฎ พะนัดรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กชายวัชระ คำชลธาร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ อยู่รัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงอุษามณี โพธิสาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงจันทร์ธิมา แจ่มใส
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กชายนฤนาท ฉัตรดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ พจนะกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กชายศิริเทพ เกตุหอม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กชายเดชาธร กวางรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กชายพัฒนา กมลรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๑
เด็กหญิงนันทกาญจน์

เพียรหาผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

สังฆะเพท
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กชายพนาวุฒิ รัตนารักษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กชายชัยธวัช สวัสดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กชายสุพัฒน์ จันทบาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ขำโต
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กชายศิวะรินทร์ บัวศรียอด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กชายฉันทวัต แก้วหล่อ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงอรัญญา วิไชยศาล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กชายศิริพงษ์ รอไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงเกษมณี วิวัฒน์เวียงชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กชายรพีภัทร ไชยลังกา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กชายณรงค์ ผ่านพินิจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กชายจิรภัทร แมลงทับ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กชายจักรพงศ์ พิมพ์พา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กชายกฤษฎา โพธิชัย

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงชนาพร อยู่รัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงกฤษณา เกือรัมย์

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงวรรณิสา ประกอบดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กชายวายุ พินทะเนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงจันจิรา เมืองโคตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำบาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ จำปา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงสิริวรรณ คันธะชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงสุพรรษา ขจัดโรคา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กชายรัฐพงษ์ จีนรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กชายวิชัย ดีงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา ถินนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงณัฐชา สุขทวี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงธัญพิชชา สุดเกษ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงนฤมล ชดช้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงฤดีพร จูมเกต
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงวรรณา ดัดถุยาวัตร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงวัลลี คำจะนา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงสุดารัตย์ สัตย์สุขยิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงอรัญญา ดูรูปรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงศศิธร ภูเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงสุกานดา เผนโคกสูง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงพรธิวา ชัยระงับ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงเกวลิน สีโย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงวาสนา กอยรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงฐิติมา พนมใส
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงวัชรินทร คะเรรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ อุไรรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กชายเมธา เจริญชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จักรทองดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงธัญญ์นภัส ชุนรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงพรประภา ผลช่วย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงอมินตรา แจ้งสว่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงสุภาพร พินิจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงวรัญญา จันทพร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กชายธนา บรรดาตัง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ เพียภูเขียว
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กชายลัทธพล มณีฑูรย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงณัฐวดี รามพุทรา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงธิดาพร ว่องธัญกรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงธันย์ชนก กระแสชล
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงนภาพร จุมปูโล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงนภัสกร ไชยรินทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงลลนา มณีทูรย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงสุภาพร พินปรานี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงสุพัตรา กองไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กชายสืบวงค์ คำดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กชายสิทธิพร ชะอำรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กชายสุพจน์ ชมโคกกรวด
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงกาญจนา เสือจุ้ย
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงจันทร์แรม เชือมรัมย์

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงชญาดา เพ็ญสว่าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๐
เด็กหญิงธัณญลักษณ์ ทิรอดรัมย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงสิลินทิพย์ สวัสดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงเมฑิตา ภูมิเรศสุนทร
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงอริษา ยอดเท็ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กชายสุทัศน์ ชัยณรงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๕

นายจักรพันธ์ เดชสายบัว
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กหญิงอธิติยา สาทิพจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๗

นายสมภพ ชำนาญกิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๘

นางสาวสุปราณี ทวีบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงสุชาวดี แจ้งสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงนวรัตน์ เอกรักษา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงพฤกษา คำจาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงมาลินี ศรีไพร
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กชายกิตติภัฎ ศรีนาเครือ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กชายปยังกูร ทัศกิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงรวิสรา โสขะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงศศิวรรณ สมนาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงสิตานันท์ บุญเต็ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยรินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ แสนรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กชายชัยมงคล พุทธวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กชายถนัดกิจ นันทพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กชายอาณัฐ นวลศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เชิดรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงกานต์ธีรา บูรณะกิติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงภาริณี อุตรา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กชายวรรณภูมิ คะเรรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กชายอภิโชติ เกาะรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๘
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

รอบรู้
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงพัชราภา พรมมา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงแพรวา เฟองบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงอรนรินทร์ อินทร์ศร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

สืบสิงห์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงณิรดา กรัตพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา ศักดิสีเท้า

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร สมหวัง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงนริศรา คล่องแคล่ว
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงปณิดา บุญเชิด
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงวรกานต์ พละวิชัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงจรัญญา เอียมสะอาด

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงอรณิชา มนุษย์ชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กชายมรกต คำแจง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ บุญเทศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กชายนิธินันท์ กันกลาง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ กางโสภา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กชายเอกรินทร์ แว่นแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงดวงกมล โกรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กหญิงวิมล วิเศษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กชายภูวดล ก้านเกษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กชายประชานพ จันทร์ดากุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กชายสันติภาพ ทำคำมูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ลักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กชายนพรัตน์ คูรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กชายยุทธพงษ์ แก้วบุตรดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กชายศุภวัตร เอือเฟอ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กชายปนิธิ บำรุงสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กชายณัฐพล ตระกูล
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ตุ่นขาวมะดัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ กริดรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กชายราชพฤกษ์ โพธิไทร

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กชายจิตติพัฒน์ กรงรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กชายคมกฤต ติมอนรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กชายณัฐดนัย ทิพย์ชะ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงวรนุช ชานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงณัฐวดี อุสารัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงเกศแก้ว การัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงสุภิญญา ไกรสะรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ แก้วศรี
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กชายนพรัตน์ คุ้มเทศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กชายนันทภัทร จันนำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงภาวิณี ปะลุวันรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงภคพัฒน์ นิลนนท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงปยะธิดา การัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงรุจาภา อาจทวีกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กชายสุพัชชา มหาอำนาจ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีพรมทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงพิไลวรรณ อาญาเมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กหญิงปนัดดา กุลสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงรัตติกาล ไชยมาตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

การเพียร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงดาหวัน โกเทวิปู
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงทิพวรรณ การเพียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กหญิงปาณิสรา กองแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงพนิดา จันทร์ประโคน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงสุชาวดี วิลัยรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กริดรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงกนิษฐา กะรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา เพประโคน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงสิริยากร กาศรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๙

นายสุรศักดิ

์

แซ่กิม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๐

นายศรายุทธ แสงสุวรรณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๑

นายอมรศักดิ

์

กุลมอญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๒

นางสาวสุดารัตน์ กรอบรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๓

นางสาววันนิสา องวารัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๔

นางสาวชุติมา จันทร์โสดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๕

นายณานิช เครือรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๖

นางสาวจิรดา กัมณี
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๗

นางสาวศศิธร สุทธิรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๘

นางสาวสุวรรณา ยืนยาว
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๙

นางสาวนาตยา โคกรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๐

นางสาวณฐมน ปะเว
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงเพ็ชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงญานิศา เอียมรัมย์

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กชายบูรพา ไชโย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กชายศิลา สิงหาทิพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กชายอภิรักษ์ อบเชยรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงกันยากร แอมภารัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงชาริษา พิมพ์สาร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงสาวิตรี กะการดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กชายภูมิศักดิ

์

บุตรลาด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงธนิดา สวัสดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงญาณิศา โรมรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ คะนองดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ สนอุทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงชุติมณฑ์ อิมรัมย์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วพินิจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงสุนันทา เอียมรัมย์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงหรรษา แปลกรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ โรปรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กชายนครินทร์ โรปรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กชายสันติสุข สุมหิรัญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กชายภัทรพงษ์ เอียมรัมย์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เอียนรมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงสุวรรณา จรดรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงธันยพร อิมรัมย์

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กชายกฤษณะ อะรัญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กชายทีธนภัทร อิมรัมย์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กชายอัครพล เอียมรัมย์

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กชายเอกนรินทร์ เอียมรัมย์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กชายเบญจพล โรมรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงสุนิสา อะรัญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงนุชจรี เพิมประโคน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กชายมานิตย์ แถบทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา ประเสริฐศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เอียนรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงศรัณย์พร สุดสวาส
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงพิยดา ทองเกล็ด
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงสุนิษา แถบทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กชายวีรภัทร ทับประโคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กชายยืนยง พินบริสุทธวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กชายนัฐพร แย้มประโคน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงนัชชา ชุมพลไกรศร
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงสุทธิดา อาบรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงณัฐพร โรมรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงวิภาวินี จอมคำศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงกันยมาศ แปลกรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กองทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๗

นางสาวประภาพร พรมประโคน
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๘

นายณัฐชนนท์ เกตุชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๙

นายณัฐนันท์ อุตสาห์รัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๐

นายกิตติกานต์ ขะเจียรัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๑

นายเกียรติศักดิ

์

เงางาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๒

นายอิสระภาพ มันหมาย

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๓

นายณัฐพงศ์ จันดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๔

นายอานนท์ ทองจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๕

นายธนภัทร์ คุตมาศูนย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๖

นายวายุ ทองแม้น
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๗

นายศักรินทร์ ชมภูพาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๘

นายเทียนชัย ธรรมโฉม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๙

นายธนวัฒน์ แขกรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๐

นายสืบพงษ์ กองเงิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๑

นายจตุพล กลมไธสง
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๒

นายภูมิพิพัฒน์ กลมไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๓

นายอภิสิทธิ

์

พาพาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๔

นายวีระพงษ์ กุยรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๕

นางสาวนารีรัตน์ การัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๖

นางสาวธิดารัตน์ มีแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๗

นางสาวพิไลพร ลดประโคน
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๘

นางสาววิจิตรา กล้าณะรงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๙

นางสาวลินดา สีหาเทพ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๐

นางสาวกุลนัฐ กล้าหาญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๑

นางสาวรัชนี ชะบังรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๒

นางสาววรรณิษา เถือนชำนาญ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๓

นางสาวปาริชาต โฉมรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๔

นางสาวมัสยา สิทธิสังข์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๕

นางสาววีรดา แผ้วพลสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๖

นางสาวสไบทิพย์ แปนประโคน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๗

นางสาวจันทกานต์ จองรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๘

นางสาวอนัญญาพร แปนโสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๙

นายอัครเดช วันสารัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๐

นายเอกรินทร์ ใหญ่เลิศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๑

นายมงคลเดช เทียงขันธ์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๒

นายศรพิชัย หาจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๓

นายเกียรติศักดิ

์

ศรีเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๔

นายกฤษดา สุขเกษม
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๕

นายอำพล ไขรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๖

นายเกียรติศักดิ

์

เจียกรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๗

นายอัษฎาวุธ วิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๘

นายสุทัศน์ จันทินมาทร
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๙

นายวัฒนชัย บุตงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๐

นายสิทธิพงษ์ ปตคง
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๑

นายณัฐภัทร โชงรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๒

นายเจริญ ประการดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๓

นายพิพัฒน์ วิชัยรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๔

นายกิตติพงศ์ อินทร์รัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๕

นายกิตติพงษ์ ทิพย์สมบัติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๖

นายสมพงศ์ มุ่งมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๗

นายเกรียงไกร จากรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๘

นายสราวุธ เจียมรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๙

นายเอราวัณ เย็นใจ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๐

นายทยุต นิลหุต
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๑

นายภาณุพงศ์ บุญมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๒

นายรัฐธรรมนูญ นาคประสพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๓

นายพัชรพล บุราณสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๔

นายวีรยุทธ ตรวจมรรคา
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๕

นายณัฐวุฒิ จะรอนรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๖

นายจตุรงค์ คล้ายเดช
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๗

นางสาวชลดา รักษา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๘

นางสาวฐิติกาญจน์ พลอยดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๙

นางสาวกนกวรรณ คะรานรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๐

นางสาวสุนิตา จิมานัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๑

นางสาวสิรินรัตน์ หูประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๒

นางสาวสุทธิกานต์ พูนสวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๓

นายภูวิทย์ ปะรุวรรณรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๔

นายบุญญฤทธิ

์

วิไลฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๕

นายวัชรพงษ์ จรรยา
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๖

นางสาวฝน กลึงพุดซา
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๗

นายศราวุธ จริตรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๘

นายอภิเดช ศรีทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๙

นางสาวธิภาพร ไชยสำโรง
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๐

นางสาวอรนุช สิงห์คำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๑

นายสายฟา ปยารัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๒

นายจิตรกร แสนโบราณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๓

นายไตรภพ ยานรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๔

นางสาวบรรจงรัตน์ สุขเรืองศรี
๓๐/๐๔/๒๕๐๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๕

นางวาสนา สุเทียบตะวัน
๑๑/๐๑/๒๕๑๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กชายเอกพล ไชยรินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงพรชิตา บุตรสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงณัชชา ขุนจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กชายณรงค์กรณ์ หมวกยอด
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กชายอธิการ พิมพ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กชายชัชชัย แสนหล่าย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ สาหร่าย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงวันดี ขำโต
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กชายธวัชชัย ทองคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กชายก้องภพ ทองดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กชายธนาวุฒิ เครือแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงชนาภา ละครจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงอริศราพร พงษา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ เท้าสิงห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงสุจิรา ขันพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงแพรวา พรหมหงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงวิชุดา เนียมหอม
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงวริสรา แขรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยอดคีรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงรวีวรรณ รัตนะนาม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงดวงฤดี หอยมุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงพรธิวา วิชิต
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา จาดฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กชายธีรภัทร หมอทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กชายวีรพงศ์ อิตแผ้ว
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงนำทิพย์ จันทรานนท์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กชายอัษฎาวุธ เท้าสิงห์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กชายอดุลย์วิทย์ ทรัพย์มะณี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กชายศุภกร เสือรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กชายวันชนะ ศรีจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงธนิดา ขัวญยืน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงลลิตา จริวรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กชายอาทิตย์ อาหมีน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กชายพงศกร นวนสนาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงสุมาลัย ไชยฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กชายธนดล หอมมะณี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๒ เด็กหญิงวรรณทกาญจน์

เกษหอม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงณิชารินทร์ กลินพูล

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กชายวีระยุทธ จุลรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กชายณัฐภัทร์ พิศพรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กชายกฤษดา แขวรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงอธิชา ชุณหปราณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงนิภาพร นพประโคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงเมธาพร สวามีชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กชายสัญญา เอ็มรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงปทมา เหลาสา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงนราวรรณ คำรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กชายภูวนิพล เชือมรัมย์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงปนสุดา เครือคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กชายปฏิภาณ ศรเกลียง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงนิรชา สืบนิสัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงอาทิตยา วิเศษสัตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงวรัญญา เทวรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงณัฐญาดา ไพเราะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงอภิญญา บุราณสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงอรัญญา บุราณสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา บุดศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กชายนิติภูมิ สาราจารย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กชายภัทสนันต์ เหลืองทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ โขงรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีวิลัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ภังคี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กชายปริญญา เปงทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กชายปฏิพล สำเรียนรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กชายพรชัย นานอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กชายศักดิสิริ

์

หมืนสุข

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงกัญญา บุตรงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงทิพย์มณี เขียวรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงนงนุช พลอยสด
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงปยนุช แก่นทิพย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงวรดี

้

สุนทร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงสุพิตา นาระสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงสุภัสสลา ตาไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงอัญชลิตา พรมประโคน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กชายบัณฑิต บุญพูน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กชายมิงมงคล

่

นึกรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงเจนจิรา ดิบประโคน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กหญิงชมพูนุท สุขสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงวีนัส สุนทร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กชายดุลพินิจ ทองอินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ สระภู
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ มีกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงภัสสร จอกแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ เชือสวัสดิ

้ ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงวิมลมาศ จันทมาศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงรินรดา ลาภเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เลิศฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กชายศักดิกร ทับอุดม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กชายลัคกี

้

พิมพา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กชายภูมิภักษ์ เอ็มรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กชายธนภัทร ดีภูงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ ดีภูงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กชายชนิตพล สระภู
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ สิริการ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กชายธนากร คะเรรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กชายปกรณ์ คันธประเทศ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กชายภานุพงศ์ โนรินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กชายศรายุทธ ความรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงกุลนัดดา สะเทินรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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บร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ ประเสริฐแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงภาวิดา งามรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงมลธิดา บุสบิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงวิยดา คิดมา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ เพิมพงศ์วุฒิเวท

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีสุข
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงสุนันทา ปานทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงสุปราณี บุญจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี เกียรติขุนทด
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงอรปรียา อุทา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงอรอมล ขาดรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กชายปยวัฒน์ ตราชู
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กชายอัครเดช ความรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กชายสยาม พวงประทิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กชายธีรเมธ นนทะบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เดือนแจ้งรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กชายณัฐพงศ์ พรมบึงลำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงนนท์ฐนาถ แถวจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กชายฉัตรดนัย เชืออินทร์

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กชายชัยชนะ โมรารัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กชายโชคอนันต์ พันระหา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กชายธีรพงศ์ ประเสริฐรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กชายโภคิน หอมยิง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กชายอัษฎายุทธ มาระทัด
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงชนนิพา สระภู
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงวรรณิสา สีขาว
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงวาสนา คะรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงสุธาศินี แสนบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงอรอนงค์ พวงสาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กชายสุริยศักดิ

์

เกลียวกลม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กชายอนนท์ พุทธระสุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงกัลยา ความรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงบุญญพร ไชยรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงธัญพิมล สีหาโบราณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กชายทักษ์ดนัย กะสินรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กชายวรวุฒิ ศิลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กชายไกรสร วิเชียรรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กชายไพศาล เกรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กชายเจษฏากรณ์ เกรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กชายรพีภัทร วะโหรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงสุวรรณา ดวงประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงลัดดา รักษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา กิมประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงณัฐพร เกรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กชายสุระชัย เกรียรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กชายสรวิชญ์ จันทึก
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กชายวิทวัส รอบรู้
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงรัชนี พรมเสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงนันทพร ดลกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กชายอนันตศักดิ

์

เกรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กชายไท ชวายวัง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กชายพีรยุทธ ธรรมมนตรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงจีรนันท์ อาจทวีกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กชายธนากร คาวีวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กชายฤทธิชัย ชาติวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กชายปริตต์ กริดรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงอารีย์ ธรรมศิริ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กชายวิทวัส แก้วศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กชายกฤษฎา สุระรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กชายธวัชชัย สุทธิ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กชายภูมิภัทร บริคุต
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กหญิงจิรภิญญา สุรินทาบูรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๗
เด็กหญิงเสาวลักาษณ์

สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กชายสราวุฒิ วิรุฬพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงสาริกา ยงทวี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กชายเอกพันธ์ เกรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เยียมนอก

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กชายฐนันกร เกรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงจันทนา การัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กชายสุรินทร์ อินทร์รัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ปรีทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงขวัญจิรา สวินชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงทิวาภรณ์ วงศ์เลิศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงธวัชพร หมึกไธสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาวิชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงสาวิตรี สุยคง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงอริสา มานหมาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงอัจฉริยา ประชุมรักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงอารียา โบราณรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงอำภา กูลรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กชายคมกฤษฎิ

์

กึนรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กชายมินทดา กะการัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กชายสมรักษ์ แก้วมะเริง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กชายสุทธิภัทร กอยรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสมบูรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงศิวพร ชอบทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา การัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กชายกฤตกร บัวสาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กชายไกรสร เชนุยาว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กชายคุณาธิป ผาอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กชายคุณานนต์ ผาอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กชายชัยภัทร โกรธรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กชายธวัชชัย เกรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กชายธีรสิทธิ ยืนยาว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กชายวิทวัส กาทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กชายขันติ การเพียร
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กชายภัทรกร ชัยพูน
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กชายแสงตะวัน ชัยพูน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงชนม์นิภา การะรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงสุนารี สุภยม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงชุติมณทน์ อะวะรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงนาถนภา วงเวียน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงจิราพรรณ บุษยาตรัด
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงจิราภา บุษยาตรัด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงอารียา พลาหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงอลิษา ปรีรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงสุวรรณศา โพธิเงิน

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปนแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กชายธนพนธ์ แสนละเอียด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ปลืมรัมย์

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กชายสุธิวัต นารีนุช
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงณญาดา รักษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงพิมลพร วิเศษสัตย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงจอมขวัญ กุมรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงพิมพ์พร เครือวัลย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงวีรดี วงเวียน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงอรทัย ประวรรณรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กชายกฤษดา ตติยมงคลชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กชายจรัญธรณ์ การะเกษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กชายณัฐพล กล้าณรงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กชายบันลือศักดิ

์

ไพรชัฎ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กชายสุธิศักดิ

์

สถิตสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กชายศักรินทร์ แสงรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงศรัณยภัทร รักษา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ วงเวียน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงชิตะนิษา การะเกศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงประภัทรสร จำเริญดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงอพัชชา แซ่คู
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ เจือจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กชายชาญชัย หรังอรุณ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กชายศรณรงค์ ปรุดรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กชายนพรัตน์ บุญประสาร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กชายศุภชัย ธรรมชาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กชายอนุชา พลาหาญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงชลลดา โอทารัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงธิติมา ทามาตย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา สิงกุลัง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงปริษา สาสุข
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กชายฉัตรดนัย ตะระรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กชายธีรเดช คนเพียร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กชายภาคภูมิ ภิรมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงพนัชชา บัวสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงสุจิตรา พนารินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงชาลิณี สุดาแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ลีประโคน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงนฤมล สุขรักษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กชายภัทรพล หาญวิเศษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงพิชญดา ก้านท้าว
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงธัญญาธร จันทรมุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ยาประโคน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงกฤษณา เสาประโคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เบียดรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ คุณวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงมุทิตา อินทร์เคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กชายอัมรินทร์ สัมฤทธิรัมย์

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กชายอภิชัย พะรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กชายปานรวัช ทวันเวช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงสุวรรณี ปตรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงนันทกานต์ แสนทวีสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงบัวชมภู สิงห์ทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา ทรงรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงธนภรณ์ เอการัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กชายไพฑูรย์ ทูพิมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กชายวิศิษฐ์ชัย ปะโนรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กชายธนากร กวางรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กชายพรชัย อาญาเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงดาวมณี เจียรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กชายสายรุ่ง นามบุตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงอารียา โกติรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ชะงอนรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดทองธรรมชาติ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงกาญจณา ชะรุงรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดทองธรรมชาติ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงญาณิศา ชินนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดทองธรรมชาติ  

บร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๙

นางสาวมนัสนันท์ นะมอญรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดทองธรรมชาติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๐

เด็กชายกิตติพงส์ โยมรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กชายสุพุธ สายศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงวรรณา กาลอินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงอรษา ยินดีรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กชายราชวัตร ฉวีรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เจริกรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีสง่า
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงอทิตยา เยาวลักษณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงสุธิดา แสนสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงบุษราคัม โยยรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โยงรัมย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงสรชนก ประเสริฐสังข์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ชะลุนรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงชุติมนต์ แกล้วกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ตาสือ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บรรลือทรัพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กชายชินดนัย บำรุงแคว้น
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กชายกิตติคุณ พานหนอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงพัชรา แก้วพิกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กชายมนต์ศักดิ

์

สติภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงธันย์ชนก อรรถวิเวก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงชลธิชา มีมัน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงศุภานันท์ เจริญรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงสุธิดา ศรีเพ็ง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี ชะลุนรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กชายศิวกร สาหึงรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กชายสิลา เสียงวังเวง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กชายเจษฏาภรณ์ จันทร์เทียน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงสุนีย์ เฉลียวสิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กชายสุเมธ ชะลุนรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

วิชัยรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงสุกานดา ดูแปลกดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงอรทัย แสงรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กชายเปมทัต วรกิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงธิดาภา ทวีพูน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงศิริวรรณ อินทรา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงพรรณนิภา กล้าหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงพุทธิชา ปานเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงวิภาพร จิตรเอก
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน ประโพทานัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงเปมิกา ประทาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กชายธนดล วิเศษชาติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงสุนันทรา วิสุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงกัลยาณี พันธ์สิน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงพีรดา นามนา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กชายพัสกร ยืนยง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงสุภัสสร สำรวมจิต
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงภัคพร พิมทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงสุภาดา หมายดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงปาณิศา ทรัพย์อนันต์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงแพรพรรณ์ ดาศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงชมพูนุท ยืนยง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กชายธีรภัทร พรหมมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กชายเมฆา บุตรงาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กชายสุทธินัย ปานทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กชายสราวุฒิ ยังยืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงศิริยากร ช่วยรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงอนัญญา มะลิซ้อน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงปาลิตา สำรวมจิตต์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงรินทิพย์ สุขจิต
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงสวรินทร์ สุขจิต
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สังฆะสอน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กชายจำรัส หาญประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กชายฉัตรชัย แสงสว่าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กชายวีรพล สวายประโคน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กชายธรรมรัตน์ ยืนยง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงศศลักษณ์ มีเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงธาริณี นานหล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘ / ๔๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๐

นายสุรสีห์ งับประโคน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กชายวรวุฒิ ดีทัว

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กชายอภิเชฐ หาญประโคน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ วาสรส
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กชายรพีวิชญ์ เดือนประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงนันทกานต์ สร้อยสีหา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงมณีวรรณ บึงบัว
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงวดี ทรงราษี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงชนันท์ภรณ์ นิพรรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงชนันท์ภัทร์ นิพรรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กชายกนกพล นาประโคน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กชายกมลภพ ช่อรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กชายจิรเมธ ทรงประโคน
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กชายธนาวุฒิ วุฒิภิรมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กชายนพตะวัน นพตลุง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กชายพชรพล ธรรมสาร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กชายสมเกียรติ ปรางวิริยะกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กชายสารึศ กุยราพเนาว์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงกนกรส เฮ่ประโคน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทศร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงกมลพรรณ หลอมประโคน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงกัลยกร นะราศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงชนากานต์
อภิสิทธิสิริปญญา

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงชนิดาภา ชาญประโคน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แน่ประโคน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงณัฐกุล บุญมาก
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงณัฐรัตน์ แจ่มใส
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงเนตรปรียา สุขจิต
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงบงกช สมสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงปุณยาพร เฮ่ประโคน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงพัชรพร ทัศนศาสตร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงวิศรุตา จุนใจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงศันณิตา ศรีงาน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงสิริกร วาลีประโคน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงสุพิรยา อินธนูจิตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๕

นางสาวกัลยรัตน์ อาญาเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๖

นางสาวขวัญจิรา พวงประโคน
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๗

นางสาวเนธิตา จิตหาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๘

นางสาวศิลปสุภางค์ ชนะภักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๙

นางสาวรวีวรรณ หาสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๐

นายภูริภัทร์ เพ็งเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๑

นางสาวภัทรทิรา พิมพ์จันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๒

นางสาววิชชุลดา สอนศิลปพงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๓

นางสาวแอนนา ชาญประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๔

นางสาวทาริกา นะราเทียม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๕

นางสาวนันทินี ศรีพรหม
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๖

นางสาวเพียงขวัญ อาจณรงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๗

นางสาวภัทรมน ปรังประโคน
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๘

นางสาวสุธีกาญจน์ สุดโสม
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๙

นางสาวสุปรียา เชือจีน

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๐

นางสาวอังคณา ชาญประโคน
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๑

นางสาวกาญจนาพร ไตรโยธี
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๒

นางสาวศรัณย์พร ศรีชา
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๓

นางสาวศศิกานต์ ทูลประโคน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๔

นางสาวสุธีกานต์ พวงแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๕

นางสาววชิรญาณ์ เข็มรุกขา
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๖

นางสาวฐิติมา จวงประโคน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๗

นางสาวธนัญญา ไชยศรีรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๘

นางสาวบุษกร ควรประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๙

นางสาวมณีรัตน์ ทนงดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๐

นางสาวอรวรรณ ทวันเวท
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๑

นางสาวกนกพร หิงประโคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๒

นางสาวธัญญาศิริ วงศ์ยะลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๓

นางสาวเจริญศรี หล่อแท้
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๔

นางสาวปวันรัตน์ ปรังประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๕
นางสาวณัฐฑิราภรณ์ กุลกิตติวิริยะ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๖

นายอนันตชัย จงกล
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๗

นางสาวภัทรติมา เข็มประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๘

นางสาวมนัสวรรณ กูนา
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๙

นายวิริทธิพล

์

ไชยันโต
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๐

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปราบประโคน
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๑

นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๒

นางสาวลัดดาวรรณ แก้วเหลียม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๓

นางสาวสุชาดา ชัยประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๔

นายเพชร กระโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๕

นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
๑๐/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๖

นายศรายุทธ เรืองสุขสุด

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๗

นายอนันตศักดิ

์

บุญสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๘

นางสาวจินดานุช ไกรสร
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๙

นางสาวกรรณิการ์ ศิลาลัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๐

นางสาวเขมิกา เจนประโคน
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๑

นางสาวจิรัฐิญา ครองชืน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๒

นางสาวเจนจิรา โต๊ะทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๓

นายดนุสรณ์ กุลประโคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๔

นางสาววิภาวี โยธาประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๕

นางสาวสุนิตา นูนประโคน
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๖

นายขจรยศ วิชะระโชค
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๗

นางสาวชุติมา หงวนประโคน
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๘

นางสาวปณิดา ปุยะติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๙

นางสาวศิรินทร หาญชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๐

นางสาวอริสา จอมประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๑

นางสาวกมลลักษณ์ กระพรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๒

นางสาววนิดา ทรงสีสด
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๓

นางสาวจินตนา ขจรงาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๔

นายพีรยุทธ นิยะนุช
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๕

นางสาวกัลญาณี ไวยเรียด
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๖

นายฉัตรชัย ลาภถึง
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๗

นางสาวมาริษา เสนาประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๘

นายวรเมธ ศรีธรรมราช
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๙

นางสาวพนิตนันท์ ปนหอม
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๐

นางสาวภัทรศิยา พิมมะทะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๑

นายวิจารณ์ หรีกประโคน
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๒

นางสาววิชุดา สอนประโคน
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๓

นางสาวสกาวใจ สีสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๔

นางสาวอารยา กางรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๕

นางสาววริน ปรังประโคน
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๖

นายกรวิชญ์ ทรงสีสด
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๗

นายกรันย์รัตน์ ปานเกิด
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๘

นางสาวกัลยารัตน์ โคตุละมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๙

นางสาวกิตติยาภรณ์ กิรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๐

นางสาวจริญญา สุณะไตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๑

นางสาวจิติมา แปนประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๒

นางสาวชนิภรณ์ ชูเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๓

นางสาวชมพูนุช โนนศิลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๔

นายไชยพศ บำรุงตน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๕

นางสาวณัฐกุล ละอองทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๖

นางสาวธนาภรณ์ ภู่ห้อย
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๗

นายธวัชชัย ชัยหมก

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๘

นางสาวนภัสกร คลังประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๙

นางสาวนริศรา สร้อยทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๐

นายปานเทพ เกียนประโคน
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๑

นางสาวปยวดี สกุลนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๒

นายปุณณภพ แจ่มประโคน
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๓

นางสาวพนิดา ทาสีทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๔

นางสาวพัชรวลัย มิตรแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๕

นายภานุพงษ์ เอียมรัมย์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๖

นายภานุพงษ์ ชนะกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๗

นางสาวมธุรดา เกษร
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๘

นางสาวเยาวเรศ คณะพิจารย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๙

นางสาวรัตนาภรณ์ มันยืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๐

นางสาวศิริวิมล โวงประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๑

นางสาวสิริพร สีดาดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๒

นางสาวสุนิสา ม่วงประโคน
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๓

นางสาวสุพรรษา ปุยะติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๔

นางสาวเสาวณีย์ เชือชัย

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๕

นายอดิศา สวนเพชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๖

นางสาวอรจิรา ดีราชรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๗

นางสาวกนกพรรณ ปนรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๘

นางสาวกรวิกา เชือนิจ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๙

นายกฤษดา ล้อประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๐

นางสาวเกวลิน กิรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๑

นางสาวเขมิกา ฮุยประโคน
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๒

นางสาวครองขวัญ ชืนชมยิง

่ ่

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๓

นางสาวจินตภา เถาะพูน
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๔

นางสาวณภัทรนันท์ ไกรจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๕

นายณรงศ์ธร ไชยสา
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๖

นางสาวณัฐริกา หล้าสุด
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๗

นางสาวธาริณี ช่อมะลิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๘

นางสาวนันทิยา ตรีธารทิพย์วงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๙

นางสาวนิชา พลวิเศษสักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๐

นางสาวนิชิตา ชาวนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๑

นางสาวนิภาพร ครองชืน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๒

นางสาวปาริฉัตร มังมี

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๓

นางสาวพิมพ์วิภา สุวรรณบุญเรือง
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๔

นายพีระพล สายยศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๕

นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญรอด
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๖

นางสาวภัทรียา คำอ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๗

นางสาวมณีรัตน์ พุ่มใจดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๘

นางสาวรักษิณา มีนอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๙

นายวัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๐

นางสาววาริยา ชนะประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๑

นางสาววิชญาดา สุขแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๒

นางสาวสโรชา มุ่งมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๓

นางสาวสิริวิมล ปุตตะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๔

นางสาวสุปญญา กุลวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๕

นางสาวสุภัทตรา เบืองบน

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๖

นายอนุชา สำรวมจิต
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๗

นายอภิสิทธิ

์

สีแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๘

นางสาวกัลยา เริมปลูก

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๙

นางสาวโกมลชนก แซ่ตัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๐

นางสาวจรรยารัตน์ ห่วงประโคน
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๑

นายจักรพงษ์ มิตรชอบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๒

นางสาวชุลีพร สมภูมิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๓

นางสาวฐานิภา ไวยาประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๔

นางสาวณัฐธิดา ผินสู่
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๕

นางสาวทัดดาว เรียมประโคน
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๖

นายนพรัตน์ วงษ์อุดร
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๗

นางสาวบวรรัตน์ ดุจจานุทัศน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๘

นางสาวบัณฑิตา อาจทวีกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๙

นางสาวพจนา ยึนประโคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๐

นางสาวพิมพ์ลภัส ระบือนาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๑

นางสาววิไลพรรณ จันทร์กลม
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๒

นางสาวศศิวิมน วึงประโคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๓

นางสาวสินินาฎ เสงียมทรัพย์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๔

นางสาวสีตลา ดีโพธิรัมย์

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๕

นางสาวสุธิตา ทองทา
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๖

นางสาวเสาวณีย์ สังสิตภูเบศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๗

นางสาวอนัญญา มาลาทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๘

นางสาวอรนภา การภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๙

นางสาวอัจฉริยา ยงค์เดช

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๐

นางสาวกัญญาภัค เกรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๑

นางสาวกัญยรัตน์ คงประโคน
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๒

นางสาวขวัญจิรา โลกประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๓

นางสาวจิรพัชร แย้มศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๔

นางสาวชนาภา หัดประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๕

นางสาวชรินรัตน์ สายไพสงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๖

นายชาญชัย เสาทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๗

นายชาติสรไกร รัตน์ประโคน
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๘

นางสาวญาณิศา ปรังประโคน
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๙

นางสาวณัฐพร สงวนรำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๐

นางสาวณิชารีย์ พรงูเหลือม
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๑

นางสาวธนัญญา สมุธิราช
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๒

นายบวรรัตน์ ทุมมาลี
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๓

นางสาวปภาวรินทร์ ผลานิสงฆ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๔

นางสาวปริณดา จันธิมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๕

นายพีรพัฒน์ โมรา
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๖

นายยุรวัฒน์ ยอดมงคล
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๗

นายศตวรรษ สุทธิศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๘

นางสาวศิริลักษณ์ สมภาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๙

นางสาวศิริวรรณ ชะมาประโคน
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔ / ๔๙๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๐

นางสาวสรานันท์ อุนัยบัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๑

นางสาวสุธิดา เงินงอกงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๒

นางสาวเสาวณีย์ อุ้มเพชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๓

นางสาวอรปรียา นวลประโคน
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๔

นางสาวกัญญารัตน์ บูรณวิชิต
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๕

นางสาวเกศมณี งับประโคน

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๖

นายคทาวุธ นารินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๗

นายจักรินทร์ บัวชุม
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๘

นางสาวจินตนา มีปญญา
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๙

นายณัฐกานต์ เกษร
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๐

นางสาวณิชารีย์ โกยรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๑

นางสาวปรียาภรณ์ โสมะมี
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๒

นางสาวปทสุดา บูรณ์เจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๓

นางสาวพรฉวี วุธวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๔

นางสาวพรชิตา อินทร์บุญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๕

นางสาวพัชรินทร์ เพ็งพินิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๖

นางสาวมนต์นภา มีประโคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๗

นางสาววราภรณ์ รักษา
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๘

นายวัชพล ฉัตรทันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๙

นายศิริวรรณ ลงรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๐

นางสาวสิรินญา ราชศิริพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๑

นางสาวอมรา แซ่กลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๒

นายกิตติศักดิ

์

เอียมประโคน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๓

นายทวีศักดิ

์

ทองศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๔

นายรุ่งโรจน์ ดียิง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๕

นายศรายุธ ชาวนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๖

นางสาวศศิวิมล สุริยัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๗

นายอภิเชษฐ ถีถาวร
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๘

นางสาวขวัญจิรา เนตรพล
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๙

นางสาวชญานินทร์ มังคะรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๐

นายธีรวัต ข่าขันมะลี
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๑

นายนภเกตน์ กลำแปน
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๒

นางสาวนัทธมน จันทร์ประโคน
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๓

นางสาวปยาอร ศรีสุวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๔

นางสาวเปรมศิริ พืนแสน

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๕

นางสาวพัชราภา เอ็มประโคน

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๖

นางสาวพิมล ไวยาประโคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๗

นางสาวภัณฑิรา เศียรประโคน
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๘

นางสาวมยุรี วิงประโคน
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๙

นางสาวเรณุกา เจริญรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๐

นางสาวสิริรัตน์ คำสี
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๑

นางสาวอนัญญา เรืองประโคน
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๒

นายอาทิตย์ ศรีสุวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๓

นางสาวกนกพร จำนงค์ผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๔

นางสาวจิตติมา เกรียรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๕

นางสาวณัฐพร กงประโคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๖

นายนัทธพงษ์ เถระวรรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๗

นางสาวบุญชิตา ทำนองดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๘

นายปรมัตถ์ พริงเพราะ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๙

นางสาวปาริฉัตร ดำเสนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๐

นายพงศ์ภัค เนตรพล
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๑

นายภานุพงษ์ แขนรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๒

นางสาววัสสิกา สุขแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๓

นายสิทธิกร เชือเนตร

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๔

นายสุทธิพงศ์ วิจิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๕

นางสาวสุริษา เรืองทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๖

นางสาวกนกวรรณ ชาญประโคน
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๗

นางสาวกาญจนา กังประโคน
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๘

นายจิระโชติ ธรรมโรเวส
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๙

นางสาวฐิติมา ยามประโคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๐

นางสาวนราพร สามันแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๑

นายศรัณย์ภัทร เชิดชน
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๒

นางสาวอรวรรณ ปรังประโคน
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กชายกฤษณะ สมเย็น
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุนินบููลย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ นองมัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ใจอ่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงจันจิรา โพธ์งาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส นะชินรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงพิมพิกา โสเพียร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงมลธิชา วนเกิด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ หล่อประโคน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงอรพินท์ สวนเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงอังค์วรา กลินขจร

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงสวรินทร์ เรืองชาญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงสุทธิดา สุระเสน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กชายพิทวัส ยิงชูชืน

่ ่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กชายปญญากร ไทยเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กชายประวัติ เรืองชาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กชายลัทธพล อินทยุง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กชายพงศกร ปุนประโคน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงศิวพร หอมหวล
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงรมย์ธีรา เทพวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงสุภาพร นองมัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงจันทิมา ยาประโคน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงอรนิภา เปยนประโคน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงจิราพรรณ สุขแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงสกลสุภา ภักดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงภาธิดา สุวรรณเพชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงทินมณี แก้วประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงอุมาพร สีนิลแท้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ลู่โยธา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กชายสัญจิตา วงนาค
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงขวัญจิรา หมันประโคน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงภานุมาศ เพชรดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กชายพงศ์ศกรณ์ ผลจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงทิพธิดา เบ้านอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงภควดี แสงจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงเยาวภา มณีแสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงสาลิกา โถประโคน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงอริสา ผาสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กชายฤทธิโยธา

์

ชมเชย
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงกัญจนพร บุญมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงจิดาภา ปนะถา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงศุภวรรณ ยืนยง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กชายสุริยะ บัวเอม
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กชายอดิลักษณ์ ชินวงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กชายอนุชา มะณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงสุชาวดี นามสันเทียะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงอรุณี เถาว์ยา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๑

นายนนทพัทธ์ การกระสัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๒

นายธีรภัทร์ ศรีเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๓

นางสาวศุภดา ทาทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๔

นายธนพล สมเย็น
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงหทัยชนก ดีใจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๖

นางสาวบุปผา หวนประโคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๗

นายปฏิพล วงษ์ชมพู
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๘

นางสาวกัญญารัตน์ เบ้าทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๙

นางสาวพริสร โพธิคำ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๐

นางสาวสุนิดา คำเขียว
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๑

นางสาวอักษราภัค อินนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๒

นายวีรพงษ์ หาญเชียว

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๓

นางสาวผกามาศ สุนทรสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๔

นางสาววิรัตนา สายชุมดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๕

นางสาวสาธิมา ประกายแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๖

นายสมรักษ์ สืบสวน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๗

นางสาวทยิดา มะลิซ้อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๘

นางสาวจิดาภา ดีสุดหา
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๙

นายขจรศักดิ

์

เกตุบุญมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๐

นางสาวกาญจนา น่าชม
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๑

นางสาวมาลินี แก้วสีขาว
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๒

นางสาวกัญญารัตน์ จันสมุด
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๓

นางสาวชลธิชา อาจยางคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๔

นายกฤษฎา เครืองทอง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๕

นางสาวธิญารัตน์ เครืองทอง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๖

นางสาวอริสา เถาว์ยา
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๗

นางสาวนำฝน จ่าแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๘

นางสาวพรนัชชา สืบมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๙

นางสาวผริตา กาฬภักดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๐

นายกันต์กฤช สายชมภู ๗/๓/๒๕๓๗ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๑

นายจักรกฤษณ์ แสงงาม ๔/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๒

นายชาตรี ทองประดับ
๒๓/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๓

นายนฤชา คนองมาตย์ ๗/๕/๒๕๑๘ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๔

นางมณีรัตน์ มมประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๕

นางสาวลัดดา สายแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๖

นายวิษณุ สุรสอน
๒๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๗

นางสาวศุภนิดา หน่อสีดา ๘/๗/๒๕๒๑ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๘

นายสะอาด จริตรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๙

นางสุภัสสร ก๊กรัมย์
๕/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายธนวัตน์ โพธิทอง

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กชายนนทกานต์ พ่อคำไพ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กชายนภัส ชัยพูน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กชายภูมิศักดิ

์

คลังประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ โคประโคน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กชายอิทธิพล ปูประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงภากร จุดาบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา บูรพาคุณากร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงพิมพิกา อินทร์ประโคน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา ยินประโคน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงหทัยชลนี แพงพุย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงนภัสสร ปาทาพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมากา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงครองขวัญ มาปู
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงไปรยา แกประโคน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กชายบรรณวิฑิต วิเลิศรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กชายพีราพงค์ อุ่นศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงคัลธลียา สีดาคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงญดาพร สมจิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงชลลดา กำนำจัน

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กชายพฤหัส ศรีธรรมราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กชายพิจิตร เหมเงิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงกรรณิกา เชิดสกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ เอ้นแคน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงจิติดา สาแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงญาดา เสนาประโคน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ กำมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงสาธิดา หาญยิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงอรัญญา รุ่งแจ้ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงลลิตา เจาะประโคน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กชายตรีเนตร ดำเนินงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงสุธิมา ยวงรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กชายสรวิชญ์ สุขประโคน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงปวีณา โลราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กชายนภสินธุ์ งามเลิศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ เหวารัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กชายสุริยา โสประโคน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กชายชนวีร์ เจ็นประโคน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายเมธา ทับประโคน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กชายพนาวัลย์ โซรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แย้มประโคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงวาสิตา เรืองรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงอริศรา เซ็นรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงศศิภา พรมเอาะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงภัทรวดี พลเสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงดาราธิป พูนสังข์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงสายชล ครุฑรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กชายพิสิฐพงษ์ โสประโคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กชายพิสิธ พรมประโคน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กชายธันวา แปะประโคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กชายชัยยศ อุสวาสดิวงศ์

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กชายตะวัน โสประโคน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ตาประโคน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา เอ็มประโคน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงศิริวรรณ เจริญรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงสุนิตา เจริญรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงอรดี บุสารัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงโสภิตา ตาประโคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กชายจิรพัฒน์ ชัยภักดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กชายศักดินรินทร์

์

ละอองสินธุ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงกาญจนา ทับประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กชายกฤษณะ อุบลเผือน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กชายลลิพล สัพจารย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงดารารัตน์ งานประโคน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กชายพรเทพ ปญญาใส
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กชายสุนทร แดงศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงสุจิรา ลีประโคน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงวินิดา จันทร์เกิด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เลิศสกุลกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงอรทัย ลีประโคน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงขนิษฐา เอ็มประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กหญิงจารุวรรณ แดงศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพิมประโคน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงสุขวิภา สุขประโคน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กชายจักรภพ เรืองไพศาล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กชายภาคิน ดวงทวี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงแพรวา คันธจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงถิรดา อุมา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กชายปยะ เอ็มประโคน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กชายวัชรวุฒิ เอ็มประโคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ขาวสะอาด
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงศรธิชา เพิมประโคน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงนฤมล แปะประโคน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงนวรัตน์ แย้มประโคน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงวรนุช ทับประโคน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงวรรณภาพร เพิมประโคน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงอังคณา แย้มประโคน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ ทับประโคน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เล็กประโคน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงอรัญญา ดัดถุยาวัตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงพิมพ์พิชา จุ้ยประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ แผ้วพลสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กชายสัณหวิช ลีประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงสิริกร แปะประโคน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงวรารัตน์ สิทธิธรรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงบุษกร หมันประโคน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กชายณัตธพล ไชยศรีรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๗

นายสิรดนัย อาบรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กชายสุริยันต์ โฉมใส
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงโชติกา พรมประโคน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงสุนิษา เกาประโคน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตาประโคน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กชายกวี กรงรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กชายประกาศิต ลีประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กชายศราวุฒิ รุ่งสว่าง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงกนกอร มีประโคน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงชนานันท์ แปนประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอียมประโคน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ นพตลุง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงปกิตตา เดชารัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์ประโคน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงลินลญา ผมทำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงอินทิรา นวนประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงกัลยากร พึงประโคน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงขนิษฐดา มีประโคน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงวนิดา ทับกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงศศินา พูนสังข์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กหญิงอลิษา ประกายแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงอักศร กอแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กชายณรงค์ชัย มาให้พร้อม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เนือนา

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อาญาเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กชายธนพงษ์ รสหอม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กชายนฤพล รักษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา พุกอูต
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงจินดาพร จันทร์กาบ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงจิรชยา แก้วกัญญา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงฐิดาพร เพิมประโคน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงมยุรีย์ นาคประสพ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงสุจิรา ผมทำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงสุชานันท์ ผืนจัตุรัส
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กชายภาราดร กริดรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงกุลณัฐ นิลประโคน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงคีตภัทร เพิมประโคน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงดารินทร์ โผนภาส
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงเมธาวี แอมรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงลักขณา เกรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงสุภัสรา จากศาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงอรทัย เข็มจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงอรัญญา ชัยรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กชายบัณทัศ ชีรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายวีระพล พรมประโคน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายสุขสันต์ เข็มประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กหญิงกรรวี มีประโคน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงทิพวาดี สะระศิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงธนพร ประประโคน
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงปริศนา พาวิจิตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงพรกนก พึงสันเทียะ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กริดรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงณัฐมน ลำดับมาก
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงนภัส ทองด้วง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงปนัดดา สุพนาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงปาริยา โสมะมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงสโรชิตา พลตือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงอาริษา เหลือสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กชายนฤเบศ ทับประโคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ สุขประโคน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๗

นางสาวจิราพัชร มีมูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๘

นางสาวจิราวรรณ หงษ์จะบก

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทับประโคน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๐

นายชาญชัย เรืองรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ สุริโย
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๒

นายชุติวัติ กลินจำปา

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๓

นายรังสรรค์ เอ็มประโคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๔

นายทศพล นินประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงสาวิตรี เว่ารัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๖

นางสาวสุดารัตน์ หมันประโคน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๗

นายชวิน ไกรศร
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๘

นายสุรศักดิ

์

หมันประโคน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๙

นายนวพล ไชยชนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๐

นายศรพระราม แสนทวีสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๑

นายสิทธา เรืองรอบ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๒

นางสาวสมิตา เรืองรอบ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๓

นายเต้ย แจ่มแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๔

นายรุ่ง จิตจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๕

นายสุทธิพงษ์ พนมเครือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๖

นางสาวภัคจิรา มีถม
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๗

นายธวัชชัย โสมะมี
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๘

นายรัฐศาสตร์ ไกรศร
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๙

นายวิรุฬห์ ห่วงประโคน
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๐

นายวุฒินันท์ เย็งประโคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๑

นายวรวุฒิ เอ็มประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๒

นายฐิติกร วิจิรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๓

นางสาวบุษยา พวงดาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๔

นางสาววิไลพร โพธิคำ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๕

นายณัฐดนัย มีประโคน
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๖

นายพิชิต ลีประโคน
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๗
นางสาวประกายวรรณ

วารารัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๘

นางสาวสุกานดา เปรียบสม
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๙

นางกนกอร ศิลาแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๐

นายกรกฤช ชืนธีรพงศ์

่

๑๕/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๑

นายณรงค์ ห่วงประโคน
๑๐/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๒

นางธัญยธรณ์ อริยธนาเรืองสุข
๐๒/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๓

นางธารทิพย์ ธารทิพย์
๐๒/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๔

นายประทีป คล่องจิต
๒๕/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๕

นายภัสตร์มงกุฎ มีคม
๒๑/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๖

นางมยุรี
เหลืองเดชานุรักษ์ ๑๔/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๗

นางสาวมินตรา กันยาเลิศ
๐๑/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๘

นางสาวรัชดาภรณ์ กฤษเมธีกุล
๐๓/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๙

นางสาวรัตนาภรณ์ พลวัน
๐๘/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๐

นางวรรณดี สัสดี
๒๔/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๑

นายสมเกียรติ ขวัญดำ
๑๘/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๒

นางสุกัญญา ศิขานารัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๓

นายสุทธวรรธน์ ประวรรณรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๔

นายสุทัศน์ เรืองไพศาล
๒๗/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๕

นางสาวสุภาภรณ์ นาคประสพ
๒๓/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๖

นายสุเชษฐ์ ห่วงประโคน
๐๑/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๗

นางอรพิน ทองคำ
๑๖/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๘

นางสาวเฉลียว อุพลรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๙

นายโบก โสมประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กชายธนยศ ปนไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงฑิตยา กัณหา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงสุทธิมนต์ นวลผ่อง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงณัฐภิชา แปวไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงจิรัศยา จงเพียร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๕

นายกิตติพงษ์ พรฆังทรัพย์ทวี
๑๕/๓/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๖

นายทิวากรณ์ จ่าไธสง ๒/๒/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๗

นายธีรชัย แสวงชัย ๘/๕/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๘

นายปุญญาณัช อินเถือนพะเนาว์

่

๑๔/๘/๒๕๓๐
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๙

นายพงศ์วิทูร กัณหา
๑๖/๖/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๐

นางพิมลพร ฉะอ้อนศรี
๒๙/๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๑

นางหอมจันทร์ ทองสุข ๖/๙/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๒

นางอภิญญา ทุมวารีย์
๒๑/๙/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๓

นางสาวอุบลวรรณ บุญทองโท
๕/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กชายวรเชฐ แสงอรุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กชายวัชรกุล กันไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กชายวรากร เกตไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กชายกฤษณะ สุ่ยไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กหญิงวิลาสินี เอกสันติ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ วิเศษวงษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กชายสุภัทร สถาวร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กชายธนกฤต จิมไธสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กชายชนพล เกษไธสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กชายอุตสาหะ จันทะนันต์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กชายธงชัย ทากง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕ / ๔๙๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงฉายสิริ กุงไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงอริสา ทองคำเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กหญิงโชติมนต์ เกษไธสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ พงสินชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงปรียา เสียบไธสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงญานิศา หนูนา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ศรีเสริม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงกัลยานุช กาญจน์สุภัค
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงนภา ชัยยะสิง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงภาวิดา ชาธงไชย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงรุ่งละมัย พรมมาศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๖

นางชนิษฐา ตังทรัพย์

้

๐๑/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๗

นางสาวทองหัน กิจไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๘

นางประภากูล ลิไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๙

นายพัชรศักดิ

์

โพธิขำ

๑๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๐

นางสสินันท์ สิริเจริญมิตร
๑๙/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๑

นายสัญชัย มาลี
๒๑/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๒

นางสาวสายพิณ แพนแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๓

นางอุมาพร เจริญศิริ
๑๙/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ฉับฉาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงปานระพี สีเขียว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กชายกันตินันท์ เกียนมะเริง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กชายพอลพต คลังไธสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กชายพิชชากร เกษไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กชายธนโชติ ลือโสภา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงสุนิสา สุขจิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ สาโสภา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงบงกช สีเขียว
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงปริศนา โรยชัยภูมิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงปวีณา วิลาศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กหญิงสุรารักษ์ โอดเปย
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ สีเขียว
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กชายคิรากร กิงแก้ว

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กชายธนเดช เกษไธสง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กชายทรนง สีเขียว
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กชายนที เหลาทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงพัชรา จิมไธสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงราตรี จันทร์สด
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กชายปภาวิชญ์ เดชกุลรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กชายชนพล สังสีแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กชายชินราช ปาพะนัด
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กชายพันธวัช สนไธสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๗

เด็กชายสาธิต แทนไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๘

นางจิตรา กุงไธสง
๑๒/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๙

นางบุบผา เศษไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๐

นายประยนต์ พันธ์ภูมิ
๐๕/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๑

นายภูวดล จำปาศรี

๒๑/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๒

นายศิริชัย จันทร์ศรี
๐๖/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กชายกฤษฎา อานไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๔

นางลำไพ เจิมขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๕

นางสาวศุทธินี คามดิษฐ์
๑๙/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๖

นางสาวสุนิสา มาลาลำ
๑๕/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๗

นางอรดี ล้วนกล้า
๐๓/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กชายธนพล กองไธสง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กชายอนันตพร ตุนพอน
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กชายหัสนัยน์ มหาวงศ์เมฆิน
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขเอก
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา เกไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงวิชุดา ชุนไธสง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงกวิตา ปุณมาลา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงชลธิชา แววไธสง
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงวนิดา อาสานอก
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี บุญพิมพ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กชายพงษ์ศกร โบไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กชายกฤษดา วิไลลิตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กชายชนาธิป รักษาเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กชายสิงหา พิมพ์เสนาะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กชายพงศ์ดนัย เกตุแก้วมณีกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กชายสิรวิชญ์ โพธิบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กชายวัชรนนท์ อิวชาวนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กชายสุทัศน์ ศรีเนาวรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงปยภัทร กาวไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงจินดาภร บึงจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงวาสนา นากดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงศรัญรัชต์ กอกมลวิทย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงธิติมา แปะหมืนไว

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงวนัดดา กองไธสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงภัคพร สุดรอด
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงนิราภร ศิริป

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงวรรณพร สอนใต้
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กชายอัษฎาวุธ สราญรมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กชายชนาธิป แสนเจ๊ก
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กชายทินกร ประสพบัว
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงกัญกร พรหมะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สิริป
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กชายอนิรุทธิ

์

พันสาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กชายกฤษดา เลไธสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กชายณัฐนนท์ พรมจิตร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กชายกฤษกร หงษ์ทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กชายพิเชษฐ์ แสนชนะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กชายอัษฎาวุธ กอนไธสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงประกาย ไกรจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กชายพีรพัฒน์ จีนรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กหญิงศิริประภา ชมแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงกานจเนศ ชมภูวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๐

นายมณี วงศ์วิลาศ
๗/๑๐/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๑

นางวรรณวิภา พวงโต
๒๙/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๒

นางกรรณิการ์ อุ่นภูษา
๑๓/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๓

นางกระบวน จ่าไธสง
๐๔/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๔

นางจันทกานติ

์

ผุยลานวงศ์
๒๒/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๕

นายดำรง นามประกอบ
๑๐/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๖

นางทองด้วง แสงกุล
๐๑/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๗

นางทัศนีย์ นามประกอบ
๐๗/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๘

นางพรพินธ์ุ คนคิด
๒๙/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๙

นางพัชรินทร์ บุญรอด
๑๓/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๐

นายวีระศักดิ

์

อรุณโน
๐๗/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๑

นางเอืองฟา

้

ฉวีวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงเกศินี สิวไทยสงค์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงอัญญานี ตาลไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงเปรมกมล แฟมไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงสุธิดา แพไธสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงจิลลาภัทร์ ภูมิทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กชายอิทธิพล จันคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กชายพลกฤต ราชสีห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงญาดานันท์ คำแหงพล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงศริสา ผุยขันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนใน
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงสุรารักษ์ ลุงไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กชายน่านฟา เตโช
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กชายพงษ์พิภัทร เพียรไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กชายชญานิน อินธิสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

เพียรไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กชายภูตะวัน หาญณรงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กชายจารุกิตต์ แอดไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงปภานัน หมืนสีดา

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงศิริรักษ์ เลาะไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงชุติสรา ปญญา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงศรีวิสา พนาโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงนวนันท์ อุ่นไธสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงลิลดา หล่าไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กชายกิตสนัน มะนาวนอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กชายธีรภัทร ชนะภักดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กชายพนธกร แหลมไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กชายพีรพล พลดงนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงวฤนดา ศรีหมืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กชายอุดมพร เพิมพูน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๑

นางสาวกฤตยรัตน์ พรมนัส
๐๔/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๒

นางสาวสุกัญญา แสนมณี
๐๕/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๓

นางสาวเสาวภา วิชิต
๒๘/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โคตธาดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กชายธนภัทร ปลอดโคกสูง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

พวงศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บัวเงิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงจิราภา พุดเหียง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โนนไธสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงอมรกานต์ ตบไธสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กชายภัทรพล ใบเงิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กชายกิตติพศ สวัสดิไธสง

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กชายปฎิภาณ ตุ้มไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กชายเทพพิทักษ์ บุญเกิด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กชายธิติพัทธ์ แดนทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กชายจรูญพันธ์ ตุ้มไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กชายเดติลักษณ์ เตรียมไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กชายภาคภูมิ เตรียมไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กชายนรภัทร ประสารวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กชายคิมหันต์ ตีบไธสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงธนัญญา ยวงมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงทิพย์ฤดี โหว่สงคราม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงภาชินี ปราบไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงปนัดดา ตะโกนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กชายชิรวุธ ไชยบุตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๗

นางทองมี สิงหนุวัฒนะ
๐๑/๑๒/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๘

นางทองใบ จิไธสง
๐๑/๐๙/๒๔๘๔

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๙

นางบุญศรี ศิลาดี
๑๕/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๐

นางบุ่น ล้อมไธสง
๐๑/๐๓/๒๔๘๔

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๑

นางปน ขีนสันเทียะ
๐๑/๑๐/๒๔๙๑

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๒

นางวรรณา เพชรศรีสุข
๒๐/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๓

นางสมพร เตียงไธสง
๐๕/๐๖/๒๔๙๓

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๔

นางสาคร ลิงไธสง

่

๐๑/๐๙/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๕

นางไพรวัลย์ ยิงสวัสดิ

่ ์

๓๑/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๖

นางจุฬาลักษณ์ เสนีกิจเกษตร
๑๗/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๗

นางประภาพร พนาจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๘

นางลำปาง เนินกล้วย
๑๐/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๙

นางสาววิมลศรี ภักดี
๒๒/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๐

นางสาวศศิวิมล ตอบไธสง
๐๘/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๑

นางศิริลักษณ์ วรรณวิจิตร
๐๒/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๒

นางสมพงษ์ รัตนเพิม

่

๐๖/๐๙/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๓

นางสุรีพร สุดหา
๒๗/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๔

นายอภิชาติ คำพิลา
๒๗/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๕

นางเบ็ญจะกาย ประสิทธิพันธุ์

์

๒๐/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กชายรัฐพล ไกรจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงวารุณี เนาวะสี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา บุญหนัก
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงณัชชา ไร่ดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงวรรณภา อินธิแสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงพิมพ์นภา พูนเพ็ง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ภูบาลชืน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กชายอาทิตย์ สุดสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงณหทัย ธรรมภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงสุวัฒนา ชูเดช
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กหญิงกุลนันท์ อนันทไทย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ พรมบึงลำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ไพบูลย์ศรีนครา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงพัชรมัย กลางสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๑

นางคูณ ตราดไธสง
๐๑/๑๒/๒๔๘๒

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๒

นางผลจันทร์ ตุ่ยไธสง
๐๔/๐๘/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๓

นางยุพิน พึงพิง

่

๐๑/๐๓/๒๔๙๓

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๔

นางสมบัติ แฉล้มไธสง
๐๑/๐๑/๒๔๘๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๕

นางสัมฤทธิ

์

แสงภักดี
๐๕/๑๑/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๖

นางสำเภา ภูบาลชืน

่

๐๑/๐๙/๒๔๘๑

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๗

นางสาวกานดา อ้นไธสง
๐๓/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กชายธีรยุทธ ศรีนิล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง

กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงนฤมล รัตนศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง

กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กหญิงศิริพร เดชรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง

กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองทำกิจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ประเสริฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงณิชาพัชร์ แก้วประภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงนิภาพร เฉิดฉาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงปรียามาศ อินจำรัส
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงลินดา พึงประสพ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงอริสรา ศัตรูพินาศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงกรกนก วิทย์ศลาพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงศิรภัสสร กิจเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงจีระนันท์ โคจอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๑ เด็กหญิงขวัญคณัสนันท์
แก้วอำไพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงศตรัสมี นาคะพงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงชลธิชา สงสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงภคพร ขวัญทวี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เกิดมาดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กชายอนุสิทธิ

์

นุชสาย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๗

เด็กชายอิงธรรม รักประชาธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กหญิงธิญาดา แก้วขุนทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ ภู่ห้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา พุทธษาระวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงปาริตา พยัคฆา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กชายสรวิชญ์ เสาวพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๓

เด็กหญิงนภาพร เรไรสระน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๔

เด็กชายธนชาติ ณรังศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงพัชรี เกตุแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงรัตติกาล เนริกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กชายประทีป แก้วอำไพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กชายฉันทกร ฮวบเฮง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กชายพัชรวัฒน์ วิพัธครตระกูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงธิดาภรณ์ โถแก้วเขียว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงปญญาพร บุญประสาท
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กชายจิตรายุส์ กองศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงสุวรรณณา ไทยกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงนันทกานต์ ซึงรัมย์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ม่วงนางรอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๖

นางสาวจิตรลดา นรัฐกิจ
๒๘/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๗

นางสาวรจนา มากชุมแสง
๒๓/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กชายณภัทร มณฑล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กชายอาชา สินชัยยา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒ / ๔๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๐
เด็กหญิงอุบลวรรณา การัมย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ปารารัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ คงนันทะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงเกวลินญาณ์ บุญทา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงสุชาวดี ฉกรรจ์ศิลป
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กชายธีรเดช สินศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กชายจุลณพ ทิสารัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงภัทราภา เจิมขุนทด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๘

นางสาวชาริณี ดำสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กชายศิลา สุขเกษม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กชายชยพล ขาวสระ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงกชพร สนทนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กหญิงอัมพิการ์ โตสกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงวัลวิสา กุดโต้
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงมินรญา โตสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุภาษิต
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงนภัสสร สุขเกษม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงปริยาพร โสมวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงรุจิรา บุญโถ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงพิราอร แผ้วพลสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กชายรัฐภูมิ สุขเกษม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กชายพยัคฆ์ภูมิ ทาแน่น
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กชายชินดนัย จอมอุย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กชายธนากร เต้นปกษี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงทอฝน โสมวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงพลอยชมพู ไสสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สมทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กหญิงสรัณยา มีสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ดูสันเทียะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงพรรณภษา สุขเกษม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กชายธนา สุนทรวัตร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กชายเมธัช อุทัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๒

นางสาวจันทนา มหาภูวตานนท์
๐๓/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๓

นางสาวนันท์นภัส ปาโมกข์
๐๔/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๔

นางสาวนิโลบล ชอบมี

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๕

นางสุธาศิน สุขสุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๖

นางเดือนฉาย ยืนชนม์
๒๖/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กชายศักดิชัย

์

มากชุมแสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงกัลยา เหิงคำแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ ขำเอนก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงอรอนงค์ มีสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงชลธิชา คงตระการ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงริสา แล่เฉอะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงภณิดา ศรีบุญเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงบัณฑิตา แมลงทับ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงพรรณวสา ศรีกระจ่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงปรารถนา เนตรตรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงศุภธิดา ดีด้วยชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา นิลาพันธุ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงศศิธร รุ่งโรจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงศศิกานต์ รุ่งโรจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงทรรศนีย์ แก้วศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงพรณิชา เจาประโคน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พชสิทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงชนิกานต์ โสมยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงปวริศา รักสัตย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงณิชกานต์ หงษ์จันดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กชายวันปติ คงสืบชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กชายอนพัทย์ จำปาแดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กชายพิชญางกูร บัวอิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กชายภูมี ศรีผดุง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กชายพรพิชญะ บุญทัน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงปณภา จันทร์พลงาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงรวิษฎา รัตนกุสุมภ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงวิราศิณี ศรีธรรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงสุพิชญา ชินทอง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงวัลฑริกา เสาวพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงวรรณวรี สระศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงชญาภัช มุทะรัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงอภิสรา สมสวย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กชายสิปปกร กิตติอุดมพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กชายพงพันธ์ มะลิวรรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงพิชชาภา คูเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงอาภารพี เย็นเพชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงจีรนันท์ อุไรรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงจีรพร อุไรรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ ไชยวชิรวิทย์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กชายวงศพัทธ์ พงษ์ไพฑูรย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงฉันท์ชนิต ธรรมสูตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กชายภูริภัทร วงษ์ภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงกรวรา อ้อมวิหาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงณวรา ธรรมดา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ เสาวกูล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กชายภัทรพงษ์ อวะรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กชายบวรนันท์ คำหอมกุล
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงอลิสา แบร์ยวาลล์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีเนาว์รัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงภัทรพร โพธิทอง

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์ คงด้วง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา นามมงคล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กชายศุภวิชญ์ อินทร์ผลสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กชายณัฐพล จึงมีชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงชุติญา สุทธิธนากูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงไปรยา ทองทับพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงพรรณิภา นาหว้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงอัญชลิตา เนตรมณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงลภัสรดา เพียวสูงสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงอิสรีย์ ศรีคำภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กชายจิรพัฒน์ บัวอิน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กชายปุณยวีร์ ชาติประสพ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงธัญชนก อันภักดี

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงธมนวรรณ คุ้มชุมแสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงปุณธีรา ค้าขาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงพิชชานันท์ เขตรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงอาภาภัทร เอ็มรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โสภากูล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงเพียงขวัญ โสกูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงศศินันท์ เณรธรณี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กชายธีร์วรา อะโรคา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงสุวดี ทองอำพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงกชกร ทวยประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงอริสา หรบรรพ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงปณิดาภา คงกำเนิด
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ ตุ่มคำอู่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ มันตลุง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กชายธีรภัทร์ หลอดทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กชายชิษณุชา จะนันท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงชนิศา จริงประโคน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงชิดหฤทัย วงศ์ใหญ่
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงณัฐนิชา คุณศรีเมฆ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงปุณยาพร โพดจะโปะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงขวัญสิริ มาสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ประดับวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงวิวิศนันท์ จัตุกูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงทิวาวัน นาดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กชายชนากรณ์ คงสืบชาติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กชายรัฐกร ตังวงษ์เจริญสุข

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กชายธนกฤต จันทวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กชายวงศ์ชัยวัฒน์ ทองแสน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงเชอร์รี

่

กองมะเริง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงคัมมิลา รอนนิง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงธีระพร วิหกเหิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงธัญญธร กนกกุลวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงนภัสศิริ ชัยสุวรรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงอณันฐภรณ์ มหาบุญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงฉัตรแก้ว เครากระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กชายวีรพงศ์ นิมดี

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงสุมัญฑิตรา ชิณช้าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กชายวรัญชิต พืนบาตร

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กชายภานุวิชญ์ สุขบรรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงปาลิตา ชัยเสนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงเมษิณา ทาสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงพิมวารี กระโจมพล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กชายทักษกร เรืองศรีชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงกานต์สินี อภิธนพงษ์เจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กชายฐปนรรฆ์ ภูมิอมร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กชายภูผา สีคิว

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงสุพิชชา บรมนาถ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กชายธีร์ธวัช ไล่กระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แซ่ท่อ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงพลอยนำ เกริกพิบูลย์ชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงภัชราภรณ์ มุขประดับ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงพนิดา พรมจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กชายนัฐวุฒิ เพชรภัคดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กชายอภินันท์ มณีศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กชายชานน์ เสาวพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงกาญจนาพร กันรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงมิงกมล

่

สวัสดิพูน

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงชนิตรา ทองโคตร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงนันท์นภัส กรรโณ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงศิริมล ตรีกูล
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงพิริษา พิมพ์อักษร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กชายยศกาน ชวนกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กชายธีรพล บุตรงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กชายนฤเบศร์ มาประจวบ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กชายวิทวัฒน์ จันทศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงอลิษา จำปาพันธุ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงรัตตินา จีนเกา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๘
เด็กหญิงพลอยแพรวา

ขันเดช
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงธิฆัมพร จันทร์ไทย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงอัญชิสา วัฒนะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงกนกอร สังวรณ์กิจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงโศรดา สุขประโคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กชายธีรพล สระมโน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงอริษา อินพะเนาว์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๕

นายปรวัตร ไพรชัตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๖

นายวัชรกร จามชาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๗

นายสุรกิจ จันทร์สิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๘

นายณรงค์รัชน์ แขดอน
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๙

นายณัฐวุฒิ สอนไตรแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๐

นายธีรกร ตุ่นกระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๑

นายนครินทร์ คงเปนนิจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๒

นายรชานนท์ เพชรปลัง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๓

นายธนา นุชสาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๔

นายนัฐกฤษฏ์ บันเทาบุญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๕

นายวายุ ทองรส
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๖

นายเนตรวิชัย สายรุ้ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๗

นายพงศกร หล่าบุญทัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๘

นายวสิษฐ์พล กิรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๙

นายสหวรรษ ใจภพ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๐

นายชาญโรจน์ เมืองไทย

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๑

นายสุวิทย์ สนทนา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๒

นายอุเทน โชคชนภัทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๓

นายธวัชชัย จันทรสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๔

นายพร้อมพงศ์ คงษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๕

นายอรรถพล บวรชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๖

นายศักรินทร์ ปาปกเค
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๗

นายวุฒิพงศ์ นิรภัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๘

นายณัฐวุฒิ วิเชียร
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๙

นายปกรณ์ เกรียงศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๐

นายวีรพงษ์ เสือบุญศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๑

นายณัฐวุฒิ สมนึก
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๒

นายต่อศักดิ

์

กำเนิดจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๓

นายพุทธิพงศ์ สีดาหวีด

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๔

นายภาณุวัฒน์ หลงมัจฉา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๕

นายสุรศักดิ

์

หินชูแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๖

นายเจษฏา สุนทร
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๗

นายเดชาวัต ทองดีนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๘

นายกิตตินันท์ สีดา
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๙

นายพัทธพล โพธิใส

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๐

นายภูวดล ไพรชัฎ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๑

นายธนพล ชูเชิด
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๒

นายบูรพา สัจจะวาที
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๓

นายภัทรวงษ์ มูลบัวภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๔

นายสุทธิพงษ์ อินอ้อย

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๕

นายอภิชน พุธชุมแสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๖

นางสาวกัญญารัตน์ พรหนองแสน
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๗

นางสาวญาดา หนูจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๘

นางสาววรรณนิศา เต้นปกษี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๙

นางสาวสุพัตรา สุมพะชาลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๐

นางสาวปน เขียวนิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๑

นางสาวพิงคัมพร จริยรัตน์ไพศาล
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๒

นางสาวชญาดา คงกระโฮ่
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๓

นางสาวพรพิพัฒน์ ทวีคูณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๔

นางสาวศตพร สิริพิทักษ์เดช
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๕

นางสาวสุดารัตน์ พะหงษ์รัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๖

นายอภิรักษ์ วัลเปรียงเถาว์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๗

นางสาวอารีญา
แพทย์เมืองจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๘

นายชินกร ชะเกตุรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๙

นายธีรยุทธ เสนคราม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๐

นางสาวประภาพร แข่งกระโทก
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๑

นางสาวพัตราภรณ์ จงพินิจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๒

นางสาววริศรา วงศา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๓

นางสาวอรอุมา พิมไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๔

นางสาวชนัชชา มะโรงมืด
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๕

นายดนุพงษ์ โถแก้วเขียว
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๖

นายมนตรี ขำผักแว่น
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๗

นางสาวศิริรัตน์ หอสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๘

นางสาวสุมาลี โตเสียว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๙

นางสาวธีรตา บุระ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๐

นางสาวปริตา พิมพ์จันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๑

นางสาวพัชรี ศิริเนาว์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๒

นางสาวอารีรัตน์ แปลงดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มือขุนทด
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงปริญาณัฏฐ์ แก้วผลึก
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กชายวันชนะ เหมวัฒน์
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงศศิวรรณ บานฤทัย
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงอริศรา ลายพยัคฆ์ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

โสกูล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กชายภัทรพล วันปรีชา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงกัญญามาศ รุ่งเปา่
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงญนันทนิยา อมรธรรมวุฒิ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงปภาดา บุตรไทย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๓
เด็กชายกฤษกาญจน์ ลักษณมนตรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กชายเจษฎา กองศักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กชายบวรศักดิ

์

ปะขิโต
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กชายปริญญา อุดมพงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กชายภูวนัย ผาสุขทรง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กชายสหภาพ กาญจนะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กชายอนุภัทร คงเปนนิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงชมพู่ เลือดกุมภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงธนิดา ฐิติวิริยะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงธัญยพร หีบทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงธิรดา ภักดีนรินทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงนารี ชัยวารี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงแพรวา นับถือสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงสิริมนต์ วงษ์เฉลิมมัง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงสุนันทา เทือกสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

หวังดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กชายธาม คฤหานณท์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ อนุสิกข์วัฒนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กชายภูมิภัทร ดีเกษม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กชายศุภากร เดชดำรงวิเศษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ สอวิหค
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงนริศรา ฉำเย็นอุรา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงบุษบรรณ เรืองปรัชญากุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงพาณิภัค ปาลอนันต์กุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงภิญญาดา เพชรเลิศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงมนัชวี ประสงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงวันวิสา เฉียบแหลม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๐
เด็กหญิงสตยากาญจน์

อระชุน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา วงธิราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กชายคุณากร ไวยาประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กชายฐิติกร มหันตะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กชายวิชญ์พล สำรวมจิต
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กชายวีรพงศ์ วสุมงคลพจน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กชายสายหมอก บุตรไทย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กชายสิรวิชญ์ สีดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงกรวรรณ อันดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงกัลชุมา เรือโปะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงชลิดา ช่วงชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศาลางาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงณัชชา อภัยจิตต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงณัฐรินีย์ วงค์ษารี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงนาเดีย คิดอ่าน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงปาริชาติ เดชบุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงพิชามญช์ ฉกรรจ์ศิลป
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงโมคญา นามเย็น
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงศศินา เทียนวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงสุพิชญา พูนสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กชายจักริน เทียนวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กชายธนกฤต หาญวารี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กชายธีรเจต วรรณคำผุย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กชายธีระพล พิลาแดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กชายนิทัศน์ ฉัตรวงศ์ศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กชายภูพาน วารินกุฏ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ดัดธุยาวัตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงกิตติมา กองสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ วิชัยรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงทิพย์ศิรี สุขเกษม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงธนะดี อรุณศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงพลอยชมพู เจริญรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงมนัสวี โยเหลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงสิริยากร เทืองอิว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงสุกฤตา ศรีระชาติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กชายชนาธิป พิทักษ์สงคราม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กชายชาญชัย กมลจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กชายธวัชชัย แมลงผึง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กชายนัฐพล รักศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กชายรพีพัฒน์ ปพันดุง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กชายโรจนินท์ ธนโชติกิติพัฒน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ บุญนาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กชายวิวัฒน์ จันประจำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กชายสหรัฐ งามเลิศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พยัคฆ์กูล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงชนม์นิภา วันดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงชลวรรณ ศิริสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงฐิตาภา เหลาทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงปทมาภรณ์ พัดทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงปานระพี มังกูล

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ถีสูงเนิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงศรัญญา พรมชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กชายพงศกร นิมผักแว่น

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กชายพงศกร ทังทอง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กชายพันธิน สิงห์ทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กชายภูริพัฒน์ อินทนิ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงปนัดดา โสภากูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กชายกิตติธัช พัชนี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กชายกิตติพงศ์ กำเพ็ชร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กชายภูวนัย หาญสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กชายวิทยาธร ค้าสนิท
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ไสยศาสตร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงกนกพร สิทธิพล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงธัญวรรณ พรมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงนฤมล บุรินรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงปภาวิณี สิงห์ทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงปทมา พุงกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงพนิดา โชคเกิด
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ชัยสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงอภิญญา จีนโน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กชายนวพล เครือบคณโท
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กชายภัทรกร ประสงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กชายยุทธศักดิ

์

อรชุน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงกนกอร เพ่งให้ตรง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงชนันภรณ์ คำลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงญิชารีย์ ศรีสุขา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงพรวนัส ผลสมหวัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปาโมกข์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงแพรวา งามตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๙
เด็กหญิงเรืองชลกานต์

แซ่แต้
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงดวงหทัย จันทร์ทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงลลิตวดี ทองดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงสุชาดา ไทยยินดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงธิติพร มาประจวบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กชายณัฏฐ์ฐากร นวอมราฐธิบดี
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กชายสิรภัทร เพ็งจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงณัฐภัทร นุ่มนวลศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงธัญชนก ด่านสุนทรวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงเบญญา สนโสม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงพชรพร ลอยประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงรัตนสุดา เข็มรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กชายประดิพัทธ์ เลือดกุมภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กชายปวีณ์กร จรกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กชายอดิศร สิงห์งอย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กชายเอกธนัช ลิมโฆษิต

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สุวรรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงเจษฎา แสนกล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงชมพูนุท ชำนิจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงธารารัตน์ เพชรรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงนันนภัส นุชสาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงบุญธิชา แสนกล้า
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงวิชุดา จรเอก้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงอริสรา พัชรเวทิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กชายกฤษฎา กุลจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กชายวงศ์วิวัฒน์ ทองประภา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กชายวัชรพล ก้อนโทนพะเนา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศิริพงศธร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กชายสิริมงคล ทิชาชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงกุลธิดา หงษ์ทัพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงกุลนัท บานกลีบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๐
เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ พินาศภัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุญแสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงปณณรัตน์ ไตรกังวาลวัฒน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๓
เด็กหญิงพรปรารถนา

ตากิมนอก

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงภัทธิรา สุขไสยาสน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงวัชรีภรณ์ แสนอาลัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงศตพร เจริญยิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงศรัณยพร ฉิมกูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงศศิประภา ฝาชัยภูมิ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงแสงเดือน ทองคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงอัมพวา สิงหะชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กชายปยบุตร บำรุงพงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กชายสิรวิชญ์ อาสานอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงฌาติกานต์ กินเสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สุนทรกูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงทัศนีย์ ปูสารัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงปาฏลี โง้ววิจิตราภรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เสงียมศักดิ

่ ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงภัทร์ทิยา สยามประโคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงมาริสสา มีทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงวิรัลพัชร ทองดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงศิริกัญญา บุญรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ กว้างพิมาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นาทุ่งมล
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงสุทธิดา มุ่มโอ้
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงอาริสา บัวมาก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงกุศลสิริ น้อยมะโน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ อมชารัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพ์จันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงธีร์จุทา จงในภักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงปณิตา เอียมภูเขียว

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงพรนภา ปองเคน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงพิชญธรณ์ วงษ์ตา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ทศหล้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงวิลิล ขนชัยภูมิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงสุชาวดี จุฬามณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาศขาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กชายเนติภูมิ วิภาดา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กชายรัชชานนท์ บ่อคำเกิด
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงกฤษติกา ชาจุหลัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิไข

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๑
เด็กหญิงณัฐชิราภรณ์ โสประโคน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงนำทิพย์ เครือบคนโท
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงพิลาวรรณ วิเศษพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงเมษญาดา จิตต์รุ่งเรืองสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๕
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ กองสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงสุนิษา บุญแต่ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แอบกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กชายธนชาติ บัวศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กชายนรา อุดมสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงธารสวรรค์ บุญรอด
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงปณฑารีย์ บันเทาบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงมุขรินทร์ พันธ์ศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงณัชชานันท์ มีพวงผล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงเบญญาภา บุญยินดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงปวิณวรรณ จันทิมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิชัย

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กหญิงลลิตา คำแดง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา คุมาประโคน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงพิชานันท์ จันทร์มณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กชายณัฐพงค์ ชินทอง

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กชายนิติโชติ ภักดีพินิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กชายอภิชัย มาตา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงณัฐสินี พยัคฆา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงธัญญพรรษ ขุมพลอย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงรุ้งตะวัน เปกกระสัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์ คลังกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงสุทธิดา อินทร์นิม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กชายวีรยุทธ จันทคาต
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงปญธิดา คุ้มบุตรดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๐
เด็กหญิงภิญญลักษณ์ โชคณัฐเศรษฐ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงศศิพร ศรีลาไลย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

พุฒิษากุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กชายชินวัฒน์ เทียนวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายภาณุวัตร โบสถ์ครบุรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ชวัลวิทย์โชติกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองแย้ม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กชายสุสพัค แสงเพชร
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงชฎาวีร์ ทองคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีระวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงนันทัชภรณ์ มัจฉาชาญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงพรรณบุตรี สุนทรินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงเมธาวี ไตรพรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงวรรณกานต์ มาประจวบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงสุวิชญา คาดสนิท
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงหัทญา เกือกูล

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงอภิญญา บุตรสีทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กชายธนาเทพ อร่ามศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กชายธัญชนิต ไวยาประโคน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงคณิตา ปราบพยัคฆา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ พัชนี
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงศิรลักษ์

ิ

เพียงพยัคฆ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กชายรัชชานนท์ รักสัตย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กชายภูรินท์ มีนิยม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กชายสุรยุทธ์ ตระสินธุ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาคเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงจีรนันท์ หอมโลก
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงชุติมา มีพรหมดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงพลอยชมพู ชินหัวดง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงพิชรัตน์ ลอแท
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงรัมภาภัค สายเชือ

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงวริศรา มณีเนตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กชายรวมพล เอกอมร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เม้ามูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงนิชนันท์ วิภาดา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงพรธิดา วัฒนกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงลดามาศ สำกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ฉิมกูล
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงสุกุลดา สีหะบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงสุวิมล บนพิมาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงอณุตมา พิมพ์ดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาเหง้า
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ จีนแสร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายศุภโชค คลองข่อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงอัญชัน บุญทมาท
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี ชืนชุมแสง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เคหา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงนลพรรณ คนชุม
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงนิติยา เขียวนิล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงโสภิดา คำเสนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สิงหัตถะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กชายธวัชชัย สาระปญญา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ จีนนางรอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กชายธิติธร เฮงวาณิชย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กชายภูวนัย โล่ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กชายอานุภาพ รินทะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงกวินทรา มณีพิสุทธิเวช

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงกุลฑีรา แก้วแจ่มจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงชุติมา จำวัน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ปรีดิธาดากุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กหญิงณัฐวดี ขนชัยภูมิ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กหญิงทิพย์พิรุณ จวงจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ดีด้วยชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงบุษราคัม มาประจวบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงประนอม แก้วบัณฑิตย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงพรนภา พงษ์ศิลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จำเนียรกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงภัทรชนก บุญสอน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงมัญชุตา บัวสด
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงวรสุดา กึมรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงวันวิสา วันศุกร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงวิชาดา คลังกูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงสุชาดา กลางสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงสุทัตตา ประสิทธิกูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา คงคาหลวง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงอรุณี ฉกรรจ์ศิลป
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงฑิตยา พูนวิเชียร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ไพรชัฎ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงพิมภมร คำสุนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ศรีชุมแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงชลิตา เทียนวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงนัฏชกานต์ แหวนวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงพัชรพร เริมปลูก

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงวรพิชชา แปลงดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงวรัญญา ประยงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๖

นายพลวัฒน์ ผ่องแผ้ว
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๗

นายจีรพัฒน์ บุตรพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๘

นางสาวชญานภัส นวลเอียด
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๙

นายธีรภัทร นามมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๐

นายเสกสรร สงครามศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๑

นางสาวกัญญารัตน์ สำรวจวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๒

นางสาววีรยา บุุญแสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๓

นางสาวสุพัชญา พิกุลทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๔

นายชาญวุฒิ วิเศษชาภิดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๕

นางสาวรดา จุลมาศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๖

นายจิณณวัตร มะณี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๗

นางสาววรนารี หาญวัฒนกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๘

นางสาววริญรวี นาคีสังข์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๙

นายกวิน วงศ์จอม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘ / ๔๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๐

นายจักรกฤษณ์ สมานชาติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๑

นายชนกานต์ บุญมาพบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๒

นายพีระพัฒน์ มาประจวบ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๓

นางสาวจรรยพร ไวยา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๔

นางสาวชฎาพร ทัศนีย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๕

นางสาวธารารัตน์ ศรัทธาวิเศษ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๖

นางสาวปยภัทร โล่ห์นารายณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๗

นางสาวสหฤทัย ปอมทะเล
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๘

นายขจรภิพัตฐ์ เมฆะสุวรรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๙

นางสาวขนิษฐา อนันตภูมิ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๐

นางสาวกัญญาณัฐ จงใจภักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๑

นางสาวพัทธ์ธีรา ภาษาสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๒

นางสาวอาทิตยา คหาวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๓

นางสาวอนัญพร ศรีวิวัฒน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๔

นางสาวสาวิณีย์ อุตเสน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๕

นางสาวจิรวรรณ ทองประภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๖

นางสาวนันทวัลย์ เพชรกิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๗

นายปฏิภาณ กัลยา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๘

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๙

นางสาวเกษรินทร์ กินเสน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๐

นางสาวธาริณีย์ เอือไธสง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๑

นางสาววราพร วงศ์มณีใส
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๒

นางสาวสิริยา หล้าอัมพร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๓

นางสาวอิสราภา ครองไกรเวช
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๔

นางสาวจิรนันท์ สุบินนาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๕

นางสาวอณิชา ชาญชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๖

นางสาวพจมาน ปุยฝาย
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๗

นางสาวสุพรรณิการ์ อินทร์สูงเนิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๘

นางสาวรินทร์ลภัส จิรพัชรอุดมเดช
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๙

นางสาวกนกวรรณ ชาญณรงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๐

นายกาญจนวัฒน์ สมบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๑

นายมงคล กุลผึง

้

๐๙/๐๕/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๒

นายเจริญ บ่อพิมาย
๓๐/๑๑/๒๕๑๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๓

นายชิติพัทธ์ บุญศรี
๐๖/๑๑/๒๕๒๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๔

นายพงศธร งาหอม
๑๐/๑๑/๒๕๑๔

วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๕

นายสราวุธ วิรุณกาญจน์
๒๒/๐๔/๒๕๓๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๖

นายเทพ จันทร์อิน
๐๕/๑๒/๒๕๓๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๗

นายจีรพันธ์ เกิดในหล้า
๒๑/๑๒/๒๕๓๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๘

นายชลอ นักประพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๙

นายอรรถพล หวังแววกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๓๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๐

นายณรงค์ เจริญยิง

่

๓๑/๐๘/๒๕๑๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๑

นายเอกชัย ประจงรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๒

นายวีระพงษ์ อัครพิเชษฐ์
๒๑/๐๖/๒๕๑๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๓

นายเฉลิม สุวรรณประภา
๑๔/๐๓/๒๕๐๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๔

นายสุกิจ โกเลือน
๒๘/๐๗/๒๕๓๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๕

นายสมคิด นุวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๖

นายมารุต อ่อนพรมราช
๒๒/๐๗/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๗

นายพีระพงศ์ พิลาวุฒิ
๐๑/๑๒/๒๕๐๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๘

นายธีระศักดิ

์

งามพรม
๒๓/๐๗/๒๕๓๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๙

นายวีระยุทธ สมสวย
๑๗/๐๒/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๐

นายสุเมฆ เข็มบุปผา
๒๑/๐๖/๒๕๓๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๑

นายพงษ์เทพ ด้วงนอก
๒๗/๐๙/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๒

นายวิรุจน์ สังฆะ
๐๓/๐๓/๒๕๑๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๓

นายวินัย นารินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๔

นายทนงศักดิ

์

ปนตา
๒๔/๐๔/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๕

นายจันทร์ วันเมือง
๑๒/๑๐/๒๔๙๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๖

นายเอกพล อุทัยสว่าง
๑๖/๐๘/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๗

นายณรงค์ฤทธิ

์

เปาะสระเกษ
๐๘/๐๙/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๘

นายภัทธรพงษ์ พรมสุข
๑๑/๑๐/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๙

นายชิโณรส สถิระชาติ
๐๗/๑๐/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๐

นายศรรวริศ คำศรี
๒๗/๑๐/๒๕๓๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๑

นายธีระพงษ์ ชาติบัวใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๒

นายธัชชัย ผิวจันทา
๐๘/๐๙/๒๕๓๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๓

นายประชา คงวินิจ
๒๖/๐๓/๒๔๙๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๔

นายกิตติพันธ์ ศิริจุมพล

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๕

นายพัฒนา ทองยศ
๐๘/๐๑/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๖

นายไชยา บุญหลาย
๐๑/๐๓/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๗

นายมารุต ประเสริฐศรี
๒๕/๐๓/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๘

นายเกษม สิงห์วงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๙

นายสันติพล เสาวพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๑๙

วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๐

นายสมยศ สินสุพรรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๑๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๑

นายจาตุรงค์ ไชยเขตต์
๒๑/๐๗/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๒

นายวิชาญ ไทยเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๒๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๓

นายมานพ ฉิมชาติ
๒๗/๐๕/๒๕๑๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๔

นายณัฐพล ยังจัตุรัส
๒๐/๑๐/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๕

นายนวัตกรณ์ ทินกลิน

่

๓๐/๐๑/๒๕๓๐
วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๖

นายสุชาติ โยสาจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๗

นายอิทธิพล ละอองดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๘

นายปฏิวัติ คำสัตย์
๒๘/๐๓/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๙

นายสถาพร สมชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๓๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๐

นายวิวัฒน์ ประยุตเต
๒๖/๐๓/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๑

นายชาญณรงค์ ไตรทิพยพงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๒

นายคณิต หนูประโคน
๑๑/๐๓/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๓

นายฉลาด ไสยศาสตร์
๒๘/๑๐/๒๕๒๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๔

นายศิริ บุตรดา
๑๔/๐๕/๒๔๙๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๕

นายสมหมาย ขันพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๓๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๖

นายวรวัชร พจนาคม
๒๙/๐๓/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๗

นายจักรพันธ์ เปรมสกุล
๒๓/๐๕/๒๕๓๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๘

นายวิฑูรย์ ศรีทามาตย์

๒๘/๑๒/๒๕๒๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๙

นายอัษฎารันดร์ ภูมิเลิศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๐

นายปรัชญา วรรณุปถัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๑๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๑

นายบุญสรวง วิเศษ ๒/๐๔/๒๕๐๕ วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๒

นายกิตติพงศ์ อรรถวิลัย
๐๔/๑๐/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กชายศุภกิตต์ ปะริรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กชายสมชาย สืบรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กชายสมพร ดาศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ ธรรมไส

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กชายอธิชา สุตาธรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กชายคมสันต์ บำรุงรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กชายวัฒนา กุยะลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

เกตุแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กชายยุทธการ เติมงาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงสุชาวดี สุตาธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงปนัดดา สืบธรรมมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงทรรศนีย์ จันทร์แสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กชายบัญญวัติ ปรินรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คะรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงนันธิดา มงคลกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงสาลินี เฟองฟู
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงวาสนา ลงลายชาติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงสุทินา เพียงขันทา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปะรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

รอบแคว้น
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กชายเสกสรรค์ โพธิสาร

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กชายพิตตินันท์ คนกล้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กชายธีรยุทธ เจือจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงศิรดาพร จันทร์ทิพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงวสินี วิเศษเนตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา พิมพ์จันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงสุนิตา ประวรรณรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงปภัสสร ประวรรณรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงอภิรดี หมืนหาวงศ์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงจิรภา ศรีษะแกะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กชายชัชวาล รืนเริง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงทิพย์วรรณ พันโท
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ หวาวิสัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงพัชรพรรณ ศิริปะกะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๗

นางสาวรวงนภา โอดรัมย์
๓๐/๑/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๘

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

บร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๙

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

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๐

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

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงมทินา ทองปอ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๒
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ทองทา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงอรอุมา คุ้นเคย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงปทมา นาสิงทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงนพมาศ พันธุ์สิงโต

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงกรรณิกา ขนวน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงศิริยากร ผิวพะนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงนิจพร แสงธิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงชนากานต์ ประสงค์ทรัพย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กชายศุภชัย บุญเต็ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กชายอานนท์ อ่อนทองหลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กชายชัยยา คงสอดทรัพย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงกรรณิกา ชาลีนาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงจันประไพ จะยันรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ปานเพชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงชลิดา พรจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ มานุจำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ เหลาคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ นวลปกษี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงพัชรี ทาเงิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา ดุสิตา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อินทกูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงรัฐกาล ทาเงิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงสุพัตรา งามเชย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ อับสีรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ นาดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กชายคณิศร หล่อประโคน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงปยะดา ศรีกล้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กชายธนธร บุญเพิม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กชายจักรภพ จันไปล่ครบุรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงธืมาพร สำอางค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงนภัชชา เร่งเร็ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กชายภูวดล แมลงผึง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กชายฤกษ์มีชัย ชินแก้ว

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ เหลืองสะอาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงมุทิตา ธรรมวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงวรรณวิสา การอิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงจันทร์ธิดา คงกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงอรนุช หาญเขียว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กชายภาคย์โภคิน เทียรวรรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงญาดา บุญบำรุง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงรักชนก แสงงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงรินรณี สีแสวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงสิรินุช นิโกรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงสุวนันท์ ทองทับพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงอนุศรา เชนประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กชายชัยณรงค์ วรรณมหินทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กชายสันติ บุญเต็ม
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กชายเอราวัฒน์ ขวัญเมือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงจิรนันท์ สุริยกานนท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงชลธิชา คนงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงวิภาวดี เสริมงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงศิริกัญญา เทียรวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงสรัญญา ปกษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กชายกานต์ สายบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กชายณัฐพล นันทพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กชายอโณทัย บุญรอดดวง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงรัตนา อุ้มรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กชายธนากร แหวนเงิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กชายสุทธินันท์ แช่มรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฉิมมาทิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงภัทราวดี มาแพ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงอริสา สระแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๔

นายภานุวัฒน์ รวมธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๕

นายภูวนัย ใจดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๖

นางสาวจันทร์ทรา สุดงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๗

นางสาวสุวรรลี แดงสี
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๘

นายศุภกฤต ฝอดสูงเนิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๙

นางสาวชลธิชา ปลอดสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๐

นางสาวศุภิสรา มุมทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๑

นางสาวอิสริยา กำมะนาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๒

นางสาวอังวรา สีหอมทน
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๓

นางสาวรุ่งฤดี สำอาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๔

นางสาวชนันชิดา มาดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๕

นายเจษฎา สว่างผุย
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๖

นางสาวจุฑามาศ สมานชาติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๗

นางสาวนุชฎาภรณ์ พางาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๘

นายพีรพัฒน์ ภู่เพชร
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๙

นางสาวมลฑาวรรณ สุภาพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๐

นางสาวอัญชลี สัมฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๑

นางสาวรสสุคนธ์ เวชกามา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๒

นางสาวชนิดา สกุลทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๓

นางสาวสาวิตรี พาจร
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๔

นางสาวอรัญญา อินทร์ประโคน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๕

นางสาวเกษราภรณ์ เกษทองหลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๖

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๗

นางสาววรรวรีย์ นวลปกษี
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๘

นางสาวศุภิสรา ก้อนเสมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๙

นางสาวจามจุรี สำอาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กชายอาชิรวัฒน์ เย็นเพ็ชร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงเบญญาภา นาคีสังข์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงอภิญญา คงพลปาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กชายอนุชิต แก่นกล้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กชายธนโชติ รักคง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กชายวายุ เข็มมาลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงพรหมพร ทิพย์โภชน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ คำกองแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงขนิษฐา โสวาที
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงสุธาสินี ศิริเนาว์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงกนกกร นิลวิจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๑
เด็กหญิงสุพรรณลดา ไทยสืบชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทศสุวรรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กชายนัฐรุต ยาตรา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงบุญฑริการ์ ขาวสระ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงศิริจรรยา พรมวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทรกำแหง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงชนมล อุเทนสุด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กชายธีรพัฒน์ สมศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๙

นางณัฏยา เพชรสุก
๑๑/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๐

นางปวีณา เนาวสุข
๒๓/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๑

นายวินิจ คุณวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๒

นายสงกรานต์ คเชนกูล
๑๔/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กชายปณณรุจน์ วรสุวรรณศักดิ

์

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงกุลธิดา เข็มบุปผา
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ คงพลปาน
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงสุวนันท์ บญยินดี ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายนันทกรณ์ คงพลปาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กชายวรวิทย์ คงพลปาน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงกนกพร เยียวรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ อุดมทรัพย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงชลลดา จงกลทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงนฤมล สุดซา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงบวรนันท์ มุ่งสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงปรางทิพย์ วิเศษสัตย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงปวีณา ทองทะเล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงภรภัทร คุุรุบัณฑิตย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงภานิตา คงษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แซ่ตัง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงวรวัณ แพร่งสุวรรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา สุบิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงสุภาพร มะลิวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เข็มบุบผา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงอรชร เข็มบุบผา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงอรปรียา บุญจิตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กชายเจษฎา เลิศสำโรง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กชายนาวิน ทศสุวรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กชายพันธวัช โพธิคา

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กชายพีรภัทร เขียวไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กชายรุ่งอรุณ พรหมวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ นกยูง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงณัฐธิกา คุณชืน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๒
เด็กหญิงดาวประกาย ศรีชาเนตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงดุษฎี คูนอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงรัชพรรณ พินาศภัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงภัทราพร สุขเพ็ชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงสุชานันท์ เยียวรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์เจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงอารียา แปนนรินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กชายกิตติกวิน จันทร์อินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กชายณัฐนันท์ ปริโต
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กชายณัฐพล เสาอนันต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กชายธีรพัฒน์ เค้าแคน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กชายนัฐพงศ์ เต้นปกษี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ สงกูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กชายสมพล เกิดช่อ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กชายสหรัฐ ราชแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กชายสุนทร พิมพ์อักษร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กชายอดิสรณ์ พลประสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงเกศรา สนรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงจิราวรรณ สุภาษิต
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงนิตญา แก่นดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงปนัดดา โพธิวัน

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงปพิชญา ละอองทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงปรวีย์ เกษมศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สอดสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงแพรวดาว อินทรกำแหง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ดาวช่วย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สมใจเรา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กชายธนภัทร เข็มเพ็ชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กชายธนะดี เข็มบุปผา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กชายธีระวัฒน์ ใจอารีย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กชายวัฒนา คำเฮือง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กชายศรศักดิ

์

สุขรินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กชายสุขสันต์ สังขระ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชือมัน

่ ่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทิพย์อักษร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงนริสรา จอยเอกา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงอัญชุลี แข่งกระโทก
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงอาริยา กองศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กชายจิรพงศ์ เพียขันทา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คงพลปาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหานาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กชายทินกร ทองทับพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กชายนิติพงษ์ สุขเกษม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กชายประสิทธิ

์

คงพลปาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กชายอนุชา เข็มบุบผา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงเบญจภรณ์ โสวาที
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงสร้อยสุดา การสุพรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงสุชาดา ดีด้วยชาติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กชายเจษฎา ราชแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กชายณัฐกานต์ แปนพะเนาว์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กชายธนากร พจนสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กชายธนากร สิงห์คำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กชายนันทกร เข็มช่อ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กชายพลสิทธิ สุกใส
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กชายไพรัช เทพสุนทร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กชายระพีภัทร ยามประโคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงนิศลา คงพลปาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สินฉัยยา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กชายธนพล เกิดช่อ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กชายพัชรพล สุนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กชายมงคล วิจิตรศักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กชายวันชัย รักษาน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กชายสรายุทธ บุญยินดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงเกศิณี วิเสโส
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงจริยา สิงห์เล็ก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงจินตนา สิงห์เล็ก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงจุฑามาศ หมันกิจ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงนันธิชา คงพลปาน
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงอภิฤดี คงสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กชายภากร ละอองบัว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงปรารถนา คงสืบชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงวรัญญา แจ้งรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงศศิธร แก้วมณี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กชายธวัชชัย มัทรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงกรรณิกา โนนสูงเนิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงกานดา เสาอนันต์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงจีรพรรณ ศรีเพชรพงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ เต้นปกษี
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงภัคนันท์ หมืนไธสง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงวรรณวิภา ปนทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงสุพรรณี เตียงนิล
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงสุภชา สะใบ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงอุษา ภาษี
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กชายฉัตรกมล เข็มมาลี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กชายทรงเดช จันทร์วิเศษ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กชายพุทธรักษ์ คงสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กชายมนตรี สิงห์เล็ก
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงคีตภัทร์ ชูรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญชู
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ วิเจดีย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กชายสุขพัฒน์ ดีด้วยชาติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กชายทินกร มณีวัตร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

ชมภูนุช
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงกชกร หล่าเพีย
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ มาลัยสร้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงสาวิตรี แปนพะเนาว์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงอารียา คารัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงสุชานาถ สุวารี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กชายวชิราวุธ ปวงสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๒

นายอดิศักดิ

์

เขียวไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๓

นางสาวประภาศิริ วิหกเหิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๔

นายวรชัย คงษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๕

นางสาววราพร ชะนะกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๖

นายพลากร มีมุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๗

นางสาวจิรวรรณ มิงสมร

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๘

นางสาวณีรนุช สุริเตอร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๙

นางสาวปยะนันท์ คงกุทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๐

นางสาวรสริน โคนพิมาย
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๑

นางสาวอรณิชา สะเทียนรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๒

นางสาวอัญชลี ไพรเพียร
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๓

นายวรกร กาหลง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๔

นายสุรวุฒิ โสมพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๕

นางสาวกรรณิการ์ จิตจพฤกษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๖

นางสาวสุภานัน สนิทประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๗

นางสาวอรณิชา พากันหา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๘

นายยศสรัล ครุภัณฑ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๙

นางสาวจิดาภา แสนรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๐

นางสาวชลธิชา ชืนในจิตร

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๑

นางสาวฐิติกุล ทองทำกิจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงปทมา เสาร์ศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๓

นายชัยวัฒน์ โสวาธี
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๔

นายพชรดนัย จำเนียรกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๕

นางสาวชฎารัตน์ กองศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๖

นางสาวธัญญาเรศ มนตรีปรีดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๗

นายธนภัทร สืบวงศ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๘

นางสาวปราริษา คงพลปาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๙

นายธนาธร ละเอียด

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๐

นายอนุชา แก่นกล้า
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๑

นางสาวสุรัตนา พรหมนัส
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๒

นางสาวกัญญาณัฐ โกยรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๓

นางสาวอุษา รืนเริง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๔

นางสาวขนิษฐา ทิศทะษะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๕

นายปฏิกรณ์ ซอนพา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๖

นางสาวปยะวรรณ ตรีกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๗

นางสาวศุภนิดา เข็มเพ็ชร
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๘

นายอธิวัฒน์ พรมพนัส
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๙

นางสาวประภาภร เดชชัยภูมิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๐

นางสาววิภาภรณ์ อารีรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๑

นายชนินทร์ สุขรินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๒

นางสาวผกามาศ ทศสุวรรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๓

นางสาวเจนจิรา คงสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๔

นายชัยสิทธิ

์

ด้วงช้าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๕

นางสาวจันทยา แปนกอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๖

นายกิตติพงษ์ จาดรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิณรงค์

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กชายวรวุฒิ ทองวิเศษ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กชายศรายุทธ สงกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กชายสรยุทธ แก้วประไพ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สวนสอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กชายสุวัฒนา พาลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงกนกพร ม่วงนางรอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงกชกร ศิริมงคล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงทิพย์นิชา ทิพย์อักษร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงณวรา มีกมล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงนำ้ผึง

้

บุษบา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงอรวรรณ เปรือรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงญาตาวี พรมศักดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงภัทรวดี ปาละสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กชายเดชาวัต คงสนิทพะเนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงฐิตาภา สมานกล้า
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สวาชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงปนัดดา บรรเทาบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงศศิวิมล ต่างประเทศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กชายวัชรพงษ์ จันทร์ประโคน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กชายธวัชชัย แสงหิรัญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงสุภาวดี สว่างศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กชายวีรพัฒน์ พรมศักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงสิริกานดา จงกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงปนมณี เกิดนารี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กชายธันวา แสงหิรัญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เกียงแก้ว

๋

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงปฐมพร สวาชาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กชายสมศักดิ

์

สังขรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงธีราพร ทองเหมือน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กชายอนุชา มาน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กชายธีราทร ทองเหมือน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงศุภนิดา บำเพ็ญพงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กชายวัชระ ทองคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หอมกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ม่วงศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงณัฐฌากร ล้ามสระน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงศิริภัทร พูนมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงอิศริยา ลดกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงชลธิชา นกจีบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงจันทนิภา จิตสูงเนิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงนิตยา เลือมใส

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงพรพฤกษา ทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีกระสังข์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิจิตรศักดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แตะกระโทก
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงอรนันท์ หลอดกระโทก
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงเพชรี วรรณวโรทร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กชายสหสวัตร จันทร์อยู่จริง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงกันธิชา บำเพ็ญพงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงเทียน วิสุมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กชายอัครพล สีพบ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กชายภูริพัฒน์ เฝากระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กชายธนาเทพ ย่อยกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ แอบครบุรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กชายจักรกฤษ ทองคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กชายปฐวีย์ นามกิง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กชายไกรวิท หอมกระโทก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กชายนวศิลป นพเก้า
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กชายนพรัตน์ ไร่กระโทก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายธนพล บุญยิม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงสุพิชชา บรรเทาบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทูลฉลอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ไทยสกุลวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงเนตรนภา ม่วงศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กชายนาวิน ทิพย์อักษร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กชายวุฒิชัย ชะเอมเทศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงรัตน์ หวานชอบ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงรัตชดากร แสนบุญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงวรนาถ เพ็งจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงณัฏฐา สารบรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กชายสิทธิชัย หันผักแว่น
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กชายนิรุต ตู่กระโทก
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒ / ๔๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงณัฐชา รีคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กชายวัชระ ดีเกิด
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๒

นางจันทร์สุดา การะเกศ
๙/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กชายวีระพันธ์ แสนกระโทก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กชายกฤษณพล นุชสาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กชายปกรณ์ สิงห์เงา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก่กล้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงบุญญาพร เพียงกระโทก
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงพรพิมล ดีสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงนภัสกร ลดกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงปาริฉัตร ทองคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงมนิสา บำเพ็ญพงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงปรียานุช ประสิทธิกูล

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงจิรณา ตุ่มผะกา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายอนุชา เข็มบุปผา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายภูบดินทร์ กลอนดอน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กชายประกฤษฎ์ เจริญศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๗
เด็กหญิงประกายดาว แข็งเขตการณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงพรรณวนา สุโข
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กชายธีรภัทร ภักดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กชายธนาเมฆ สุริยาเย็น
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กชายวิษณุ พูนสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ประสิทธิกูล

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กชายสนธยา พูนสวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กชายพงศ์พันธ์ อุทัยประดิษฐ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงสุธาสินี ราดกระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงพลอย ศรีวรสาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๗

นางสาวชีวิน นานุช
๒๔/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๘

นางสาวรจนา นุชนาด
๒๗/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงครองขวัญ บูลย์เดช

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายนัทพงศ์ หอยสังข์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

กันยามัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายสุริยะ ภาโสม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงขวัญข้าว ดุงสูงเนิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงประภัสสร พญาคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงปยวรรณ นราวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงพัชริดา เกยดอน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงภัสสร โพธิหล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงอรัญญา ทองศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กชายกฤษดา หล่าจันทึก
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงมณฑกานต์ เคยดอน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงเขมิกา พรมสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงยุภาพร ภูสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กชายกิตตินันท์ เคยดอน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ พูลแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กชายภูริช เพชรกระโทก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๖

นายธนดิตถ์ ชูชาติ
๓/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๗

นายธนวัฒน์ ฉิมกลู
๒๒/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๘

นางสาวนิภาพร ครุฑรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กชายศุภวิชญ์ แบบอย่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กชายภานุกรณ์ หาญประเทศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กชายภูมินร์ ราชาทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กชายสราวุฒิ กำจอน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ไผ่ปาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วกูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กชายภานุวัตร เรืองศรีชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กชายธีระเทพ ชุนรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงไปรยา คุณกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงสุนิสา ดอนกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชนทองหลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงสุทิกานต์ พึงประสพ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กชายธนากร อ๊อดประโคน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กชายพิชัยภูษิต อาจเอือม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กชายสวิตต์ กลมนุกูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กชายอชิตพล ปุดหนอย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พร้อมไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงนำค้าง กุลนรา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงแพรวา หาญสุวรรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

คลังกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ เจียมผักแว่น
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กชายณัฐพล หอยสังข์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กชายอธิวัฒน์ เข็มโคตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

แสนเดช
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

เจียมผักแว่น
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงชดาธาร สุขวงกฎ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงณัฐญา ต้นรังกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงสิริปยา ศรีผักแว่น
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงนราธิป พันธ์กาฬสินธุ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงปราณี อ่อนดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงวณัฐฐิตา ควรชืนใจ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กชายธนกฤต ทิพย์นางรอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กชายจักรภพ จันทร์เตีย

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทิพย์อักษร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงเบญจมาศ จีนสันเทียะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงสุภนิดา สองเมืองสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กชายวัฐนัย ทิพย์อักษร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

หอยสังข์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงฉวีรัตน์ คชรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กชายกวินภพ กล่าวกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กชายจิรพัตร เทศสาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงปภัสรา เจียมผักแว่น
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กชายเมธี หาญสุวรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ทิพย์นางรอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กชายเกรียงไกร ครองกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงสุวรรณา ไพโรจน์วิรุฬห์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงนพรัตน์ แขพิมาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๖

นายสุธีร์ เหมือนแสงศรี
๑๑/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงฐิตาพร ทิพย์นางรอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

แสนอุบล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กชายไอนำ ศรสำแดง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อันดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงไอรดา ริวกระโทก

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เงินตรากูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงแพรนวล สืบสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงนำฝน ธงกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๕ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงกุลณัฐ พระพายครบุรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงกฤษณา สาวิโล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงกฤติยาพร กล้าพยัคฆ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงกชกร นาคกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กชายวุฒิชัย กล้าพยัคฆ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ จีนเกิด
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กชายกีรติ ขำนำคู้
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กชายเจษฎากรณ์ สายแวว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กชายมีชัย ดำเอียมดี

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กชายศิริชัย ชำนาญเนาว์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ สิงห์แก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงณัฐริดา สร้อยธรรมวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงนิษา ทิพจังหรีด
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงพรพรรษา อุปมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงวราพร วิเศษพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงศศิวิมล ยังสายไพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงศศิวรรณ ยังสายไพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงจิราพร กลมวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ แน่นอุดร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เข็มนางรอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กชายบุญฤทธฺ์ ทองดำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กชายกนกพล แปนตระกูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๗

นางสาวนำทิพย์ ชัยเพ็ชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๘

นางสาวแสงจันทร์ แสงไกร
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงสุชานันท์ ท้วมเนตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญพบ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงชนกสุดา ครองชืน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กชายเพชรศรี ทองพรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายยศพล ดวงสาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๔

นายอธิศักดิ

์

จันทองสา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงกมลพรรณ ชัยลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงกาญจนา ทาคิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีสังข์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงชนิกานต์ ดอกพิกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงชุติมา โพธิชัยยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๖ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงนพรัตน เชือมรัมย์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงนพรัตน์ บุญกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงบัว ใจ๋สวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงปนฤดี วงษ์เจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กชายพรพิมล แถบเดียว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำอุด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงแพรพลอย งามละม่อม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงมาริษา ชัยวิเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชืนพิมาย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงสุทธิดา จะเรืองรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กชายสุภัทร เจริญยิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงอรสา สังขรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงอรัญญา สอนศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงอารียา เสาะสนธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิมาจารย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงวรรณวิษา นามพิลา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กชายธีรกานต์ แสงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กชายปองพล พะรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กชายโยธิน ศิลปายะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กชายวิรัตน์ พลชำนาญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงจวนจันทร์ ทองวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงชุติมา สุดจำนง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ชมพูเทพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงสุชานุช ศรีบุญฮุง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กชายสุรกิจ นิมทับ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กชายพายุ นพฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กชายชัยพร งามละม่อม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กชายวิภพ สมนึก
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงเกสรา มัควิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงดัชนี บุญเพิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงเมษา คูประสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๑

นางสาวว่านทิพย์ ไทยตะขบ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๒

นายทัศวีย์ โลกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๓

นางสาววิภาวดี แสนสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๔

นางสาวนลิน จันทร์น้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๗ / ๔๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๕

นายพงศกร เวียงจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๖

นายกฤษณะ บุญเรือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กชายวรายุทธ์ ชวนกระโทก
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๘

นายสมชาย บำเพ็ญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๙

นายอิทธิพล พลศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ ชนะน้อย

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๑

นายทศทิศ โชคกลาง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๒

นางสาวภคพร นิลมณี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๓

นางสาวภาวดี แฮะประโคน
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๔

นายกฤตเมธ กระแสโสม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๕

นายอารักษ์ ภู่เสือ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๖

นายพงศ์พิศ พิศเพลิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๗

นายณัฎฐ์มงคล ฝายบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๘

นางสาวเจียระไน บุญมี
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๙

นางสาวณัฐกานต์ น้อยถนอม
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๐

นางสาวพลอยแสง เหล่าหวายนอก
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๑

นางสาวสุจิตรา อ่อนศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๒

นางสาวเด่นนภา ภาสะดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๓

นางสาวกนกพร ศรีลือสิทธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๔

นางสาวเพ็ญยุพา สุวรรณปา
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๕

นางสาวอินทิรา หมันตลุง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๖

นางสาวจันจิรา นาคขำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๗

นายกิตติ พิทักษา
๑๕/๘/๒๕๒๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๘

นางจงจิต พรหมจิต ๙/๒/๒๕๐๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๙

นางสาวจิตรลดา มีคุณ
๒๖/๙/๒๕๓๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๐

นายพิรุณ จ่ากอ

๒๘/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๑

นางรุ่งทิวา เขียววาท
๒๘/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๒

นางสาวศิริจรรยา พิกิจอาจ
๓๑/๑/๒๕๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๓

นางสาวไพรินทร์ บุญพิทักษ์
๒๕/๔/๒๕๓๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กชายชาคริต คุณวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กชายชิษณุพงค์ สงกูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กชายธนโชติ กระออม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

จอกทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กชายนวพล ขวัญเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายประภาวัฒน์ โทนุบล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๘ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กชายภานุพงษ์ เบญจศาสตร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กชายวัฒนธนัย จัตุกูล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กชายสันติภาพ กาญจนะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กชายสุทธิภัทร พรมรุกชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ คงบุรินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กชายหนึง

่

เทพชาติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กชายอวิรุทธิ

์

แสงแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ วารินกุด
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงจิดาภา สุขกูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา โทนุบล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงชนัญญา วันดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขสบาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงเนตรชนก อ้วนสมบูรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงปทมา แก้วยงกฎ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงพรชนก สิงห์ปญญา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ชิณเทศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงภัชราภรณ์ หล่อประโคน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงกัณณิกา จอกทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงมริญญา คำคูบอน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงมุฑิตา คณารัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงลิลนา มังษาอุดม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงวรรณพร ดมอ๊อด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กหญิงสุธาสินี ดวงโสภา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กหญิงสุนิษา จิตรนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงอณัญญา วิชัยรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงอลิสสา คุณวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กชายกิจติกร อาธิโรยรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กชายคมกริช มนุษย์ชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กชายเจนภพ บุญประกอบ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กชายชวิน อุดมบุญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กชายชินวัฒน์ ปญรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กชายชินวัตร วงศ์ประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ลายพยัคฆ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วรศิลป
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กชายดุษฏี ดอนแก้วภู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กชายทรงศักดิ

์

สังข์กูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กชายธนัท เฉือยฉำ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กชายประกิตร นาคเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กชายพีรวิชญ์ ราศรีชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายภานุวัฒน์ รอบคอบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงจันทิมา ดอนแก้วภู่
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงโชชิตา จีนโน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงณัชชา โตดตามี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงเบญจนี อ่อนศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ต้องกระโทก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทองโดน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

เรืองจำรัส

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กชายธนากร นิโกรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กชายตุลยวัต ฉายสุวรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กชายธีรดล ปอกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กชายธีรพัฒน์ สุขตะคุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญรอด
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงลัดดา หอมสมบัติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงอภิญญา ร้อยมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา คลายโศก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงอาริสา คงกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กชายคณาธิป ลัทธิ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กชายตรีวิทย์ พรหมรุกชาติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ไขรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงชนกานต์ สวามีชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปจดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กชายดิสรณ์ เกตุนิธี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กชายปาณวัฐ กลินตัน

่ ้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กชายภัทรพล จอกทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กชายณัฐภพ ศรีสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงนำฝน สุขเปนนิตย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงบุษยา อ้วนสมบูรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา กาสร้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กชายภูบดินทร์ เรืองจำรัส
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงชญาดา พรมชาติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๐ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เมืองโคตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

สำนักนิตย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กหญิงอิงศิญา สีห์วงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กชายกิจติชัย เอียมสอาด

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กชายชาญณรงค์ พวกประโคน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กชายณัชพล แมลงผึง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ วนาสันติสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กชายบูรพา พรมสมัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กชายปยะชาติ จินดา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กชายวชิรพงศ์
กลินตันธนานันท์

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กชายวรวุฒิ นักประพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กชายศรายุทธ คุณวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กชายสราวุธ เทพสถิตย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เนาวบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ วิโสรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงปยรัตน์ คุณวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน แซ่โก
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

กุยราพะเนาว์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงนุชธิดา แสงพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๙

นายภัทรชัย ไรกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๐

นายชัยนันต์ สันประเทียบ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๑

นายณัฐนันท์ พึงประโคน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๒

นายณัฐวัตร กลินบุหงา

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๓

นายณัฐวัตร มะลิวรรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๔

นายพงศกร ละเอียด
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๕

นายพลพล วรนุช
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๖

นายภัทรพล รักษารัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๗

นายสหัสนัยน์ คะเชนทร์กูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๘

นายสุวิทย์ คำเพราะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๙

นางสาวณัชชา พรมนัส
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๐

นางสาวปภัสรา ไชยชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๑

นางสาวพรวดี บุญดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๒

นางสาวเพชรลดา เหลานำเพ็ชร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๓

นางสาวมนทกานต์ นาราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๔

นางสาวอภิศรา ธิณรงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๕

นายกีรติ เจริญดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๖

นายประกายเพชร มารทัศน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๗

นายเจษฎาภรณ์ จงสดับกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๘

นายเฉลิมพล กุยทวีจร
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๙

นายนนทนันท์ นาควรนุช
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๐

นางสาวธิชา เทียบกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๑

นายอนุวรรษ จัตุเชือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๒

นายธนวัฒน์ พรกุณา

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๓

นายอดิเทพ อยู่แท้กูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๔

นายเจมวิวัฒน์ มัธฑวกาญจน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๕

นางสาวสุวนันท์ กันเกศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๖

นายปฐมพงศ์ ศิริเวช

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๗

นายภูวิช ดวงจันทา
๐๙/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๘

นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๙

นายวิชัย เรืองจำรัส
๑๗/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๐

นางสาวสมอาจ สุดตาชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๑

นายสฤษดิ

์

เครือบคณโท
๑๒/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๒

นายเรวัตร สุขแสง
๓๐/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงทัศนีย์ มวยดี
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงบุษบา โพธิสาราษ

์

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงพรพิมล เสือชุมแสง ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ กะเชนเนียม
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีลากูล ๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงศิรินันท์ บุญทา
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กชายอรรถพล ปญญาบุญ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงอรัญญา แสงชัยกัน
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กชายปานรวุฒิ อุ่นใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กชายพิทวัส เฉียงพิมาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กชายปยะวัฒน์ คำโฮง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ จงท่องกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงกิตติญาพร ประจวบสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กชายอนุพงษ์ แก้วประโคน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กชายไกรอนันต์ แข่งกระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กชายพีรพัท อินกลัด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กชายประวิทย์ ประสมทรัพย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงภัสสร ฉากรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ หาญประเทศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ จุมศิลป
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงสุทธิภัทร วัชพืช
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงภาณุมาส หุ่นเนตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กหญิงสุภาพร ปรีชาพูด
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงศิริสาห์ เนตรดำกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงสุกานดา นนกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงพัชรี พลูประเสริฐ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กชายนรพล จันแดง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงจิดาภา สืบสวน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงมินตรา พัดทะเล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๒
เด็กหญิงสุนทราภรณ์ สมบูรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงสุริยาพร กิงนอก

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กชายขรรค์ทอง สิริสมพิศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๕

เด็กชายชัชนันท์ กลับหอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กชายณัฐพงศ์ เทียนเจษฎา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กชายก้องภพ อุ่นใจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงนริศรา นุพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีสุรินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงชลธิชา ทองพระพักตร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กชายมนัส จัตุกูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงรัตนากานต์ สมบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงฐานิชา อ่นจอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กชายนพชาติ เข็มบุปผา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กชายนพรัตน์ พรมประโคน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กชายไพรวัลย์ พันธ์มาลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กชายสุรชัย วัชพืช
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงนันท์นภัส วิเศษพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงสายธาร วงศาวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงวาริสา แปนชุมแสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สีดา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงชนกวนันท์ ศรีสุภโยค
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กชายวาณิชย์ สุริยะประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กชายธีรเดช แก้วใส
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๓ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กชายปฎิการ ขานเพราะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กชายอนุชัย เข็มบุปผา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์อักษร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงวัลย์ลดา เข็มบุบผา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงแพรวา พูนสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงชรินรัตน์ เข็มบุบผา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงสุทธิศา เผ่าจันทึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงณัฐสุดา ชาดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงจตุพร ศรีบริบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงสิริกร
กิงก้านโศรกกลาง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงวันวิสา แสนเดช
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงปริศนา กิติพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เนตรมณี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงมุกประดับ แก้วนิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ มีแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงสุปราณี กิติพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กชายเกรียงไกร กาบแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรมบุตรดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กชายสหภัทร เสือชุมแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กชายวุฒิชัย อินจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ วงศาวิเศษ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กชายชานันท์ อย่างหมัน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงสาวิกา กล่อมพระทัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริงาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงมินทิรา ทิพย์อักษร
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กชายศิริวัช หงษ์จะบก
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กชายกฤษฎา ศรสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ เพิมชาติ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงนงนุช ชาดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วปรือ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายพงศธร อินปากดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงปนัดดา คงไทย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แข่งกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กชายก่อเกียรติ เหงียมผักแว่น

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กชายกิตติกร ปรีชากุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กชายวีระวัฒน์ หมีกุล
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงสุนิษา เสียมเสน
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา เหล่าพลายนาค
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงสุวรรณี เหลวกูล
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทัดทองคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กชายตะวรรณ พูนทวีป
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายปรัชญา อยู่จงดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กชายภูวเนตร เหมกูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กชายอดิศร สายรุ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงลลิตา ตรีเมฆ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมเขต วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร ดำกำเนิด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงอารียา ศิริรึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กชายดนุพร หอมโลก
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงจิราพรรณ อ่อนศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กชายชนาธร พลเหลือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงณัฐวดี ตองดำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ อาจเอือม

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงภคนางค์ กลินหวน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงนิธิพร ฉลากกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กชายเอกรัฐ จันลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กชายพงศกร ปราบภัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปราบภัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กชายธีรภัทร ชาติกุญชร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กชายวีรวุฒิ จีนเกา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กชายสำราญ ศิริโชติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กชายอนุชิต ฉกรรจ์ศิลป
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๖
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ ผาบจันดา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงจีรวรรณ ปานใจนาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงวนิดา บุญชาวนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงสร้อยสุดา อินธิจักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงอธิตา ศิริโชติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำรวจวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงดาราพร ปราบภัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กชายสุเมศ ปราบภัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กชายนิติพล สิงห์วงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๕ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กชายสราวุฒิ ศิริรึก
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กหญิงฐิติยมณี จีนเกา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กชายนัฐวุฒิ ปราบภัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ฉิมหนองเปด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงนำฝน กันยา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กชายนวพล นาคชลธี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ มงคลชาติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงกัณฐิกา การกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงธันยพร พึงครบุรี

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงเบญจมาศ จันทะคาต
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงอดิศา กองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี วิชัยกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงอำพร เจียมศักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กชายจตุรพร วัชระ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กชายเจษฎา ปราบภัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กชายทินภัทร โล่ห์นารายณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงคีตภัทร อาจเอือม

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงจันจิรา เย็นกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงณัฐธิชา เพชรกลัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงนริสา เย็นกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กชายบัณฑิต แจ้งกูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กชายอนิรุจ ปนศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงทิติกานต์ เหลวกูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์สองสี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงอรดาพร อาจหาญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ เลิศพิศาลวุฒิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กชายภาคิม เพชรกลัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กชายธนากร จันทร์ขอนแก่น
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กชายนุติ ศิริโชติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงคณิตา อาจเอือม

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กชายชาญณรงค์ สิงห์วงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กชายนิรุตติ

์

อัมรารัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กชายวรายุทธ ประชุมกร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กชายนิรุตต์ กลินบุหงา

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กชายสุชล สงฆ์กูล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สิงห์วงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงจิวลักษ์ ศรีสุวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กชายสุทธิวัฒน์ โพธิกิง

์ ่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงชลธิชา โล่ห์นารายณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๕

นายเดชา ขำเอนก ๕/๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงอัญญาณี ศาลางาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงณัชฐิชา ธรรมชุมแสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปานกลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๙

เด็กชายจีรวุฒิ แก้วสมุทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงสุจิรา ศรีชุมแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงปรารถนา ภูงามทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กชายดนัย แสนพลอ่อน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กชายสุธาวุฒิ จำลองกูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กชายชินพัฒน์ ดวงมาลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กชายศรลักษณ์ พิทักษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กชายเรวัตร จัตุกูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กชายเทวา ชาดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงเปรมสินี โนนพิมาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงภาวิณี โนนพิมาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงสิริญาภรณ์ จอยเอกา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงฉันชนก ทินนะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กชายพรหมมินทร์ ตีบจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กชายภูธเนตร ปามึก
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กชายเชตะวัน อรุณศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กชายธีรชนย์ คงเปนนิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กชายเอกรินทร์ ภูสมจิตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงภิญญดา กลมเกลียว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงสุจิตรา ประสิทธิกูล

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงถิรดา คงเปนนิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงจุฑามณี ภักดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงญาดา สอบกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญนาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ หรรษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กชายนำโชค คุณพระ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อาฤทธื

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงศิริประภา ทวยมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๗

เด็กชายนิรพล แขกระโทก
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กชายเอกชัย รอบเขตรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงสุภาวดี สมุดกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงภัคจีรา สนิทชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กชายไกรสรษ์ วิชัยกูล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กชายนวภัทร ทองจุลละ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กชายอนุวัฒน์ คงเปนนิจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กชายธนพล สอดทรัพย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กชายพัทธพล เลียมใจดี

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กชายรพีภัทร แก้วปรือ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๗

เด็กชายพงศกร ปราบไพรินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กชายสมพงษ์ คงสถาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีนาคา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงสุนันทา เลือดกุมภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงอรัญญา หรรษา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงณัชชา หลวงวิเศษ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงสิริกัลยา อินฮุย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงรุ่งธิดา สินประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงชฎาพร สิงห์วงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงนิภาพร สำรวจวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ แมลงผึง

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา แสนเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงมัทวัน หงษ์เกียร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กชายสมเกียรติ สุนทรกูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงรัติญา เย็นรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กชายสุเมธี อดุลย์ศักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กชายคชาพล เรืองไพศาล
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กชายเกริกเพชร ตีบจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ กลินบุหงา

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กชายธีระพงษ์ อรุณศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กชายยุทธพงษ์ อรุณศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กชายภูตะวัน ปามึก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กชายสุระศักดิ

์

เพ็ญจันทร์เจ้า
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงสุชาดา วิเศษทรัพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงนวลหง สุวรรณหงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงรวิวรรณษา เณรกูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงสุภาพร ศิริสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงศิริมณี พุฒโม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กชายกรวิชญ์ ราชาทรัพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงนำผึง

้

จันทรจิต
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๗

นายวราพล ดีประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๘

นายกฤษมณี อาจบุราย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กชายหัสธศิลป โพธิจันดี

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กชายวีรวัฒน์ นครชาติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กชายสหรัฐ กรรณโณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงศิรินภา คงพลปาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กชายรพีพันธ์ อาจปานกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๔

นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์
๑๒/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๕

นางปราณี ปอมไธสง
๑๘/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๖

นายมงคล เลือดกุมภา
๑๙/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๗

นายวิรัตน์ จินันทุยา
๑๑/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๘

นางอรจิรา แก้วนิล
๓๐/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๙

นางอุไรวรรณ จินันทุยา
๑๘/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงภัทรพร ทรงบรรพต
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ ไชยทองรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กชายภานุวัชร เรือนมน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงกรกนก นิลวิจิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กชายจักริน แย้มศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กชายทินกร สุคำชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กชายธนากร ประสิทธิกูล

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

เหมวิหก
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กชายปอมเพชร วันบุญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กชายปยทัศน์ อาจบุราย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงคาน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงจุดารัตน์ งามวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงธนพร หรรษา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงปนัดดา แปนดวงเนตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีณรงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พาลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ชุมภูจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงหทัยชนก สุวรรณแสงชูโต
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กชายกอบชัย กิงกุ่มกลาง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กชายยรรยง สุขสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทีเกาะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงนำเพชร ปนศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงนำหนาว สิบโคกกรวด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กชายชัยกร ตรีวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงปาณิศา ภิรมย์กิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายภานุวัตร สอบกระโทก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ หมายเย็นกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กชายอมรเทพ ไม้สูงเนิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงขวัญฤดี โสภาพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงแสงระวี เหมวิหก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงวรัชยา ดอกพรมลา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงอารยา ขอทูลกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา สอนสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงสุชาวดี สงครามศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กชายธณศิลย์ ด้วงกำเนิด
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

กิงกุ่มกลาง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กชายพงศกร แปงหอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กชายภัทรพล จันทร์ไทย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เสาวคนธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กชายณัฐดนัย ปานชาติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา
จันทร์กลางเดือน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงอ้อมเดือน จันราตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงอรอนงค์ หลวงวิเศษ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กชายอรรถภรณ์ นรินทร์ชาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กชายคมกฤษ อ้วนสมบูรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงจิดาภา พลเศษ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงปนมุก ปลัดกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา เลือดกุมภา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กชายวีระชาติ มณฑล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ รุกขสนธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กชายศุภณัฐ เณรกูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงณัชญา ชำนิพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงมาริสา ชำนิพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงกุลสตรี เพ็งจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ หงษ์ทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงเมทินี ดีจังหรีด
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กชายกีรติ บุญกองชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กชายโชคขัย ปนศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กชายธันวา เลือดกุมภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กชายธีรวุฒิ อ่อนธรรมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กชายรัฐภูมิ ภักดีนรินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กชายวรรณรัตน์ ปุรารัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายอนุวัฒน์ เก้าเด่น
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงนำทิพย์ จันทองทิพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงพิมพ์พร ภักดีนรินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ จันทร์เจ้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงวิยะดา บุญเรืองพะเนาว์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๗

นางจิวาลักษณ์ ชิดสุข
๒๕/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๘

นางปราณี ธีรวิโรจน์
๑๖/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๙

นางผาสุข วิทย์ศลาพงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๐

นางสาวสุลาวัลย์ บุญยอ
๓๐/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๑

นางเบญจมาศ มาวรรณ
๑๖/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงนาตาชา วิเศษฐา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงลลิษา โพธิทัก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริโชติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กชายธีรภัทร ทองทวน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงพรทิพย์ แพงศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กชายภาคภูมิ ชูอาวุธ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงกิบรวี

๊

สุขพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สามเณร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทนสีราช
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงสุนิสา โภคทรัพย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กชายสุนทร ฉกรรจ์ศิลป
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ แปรรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กชายไตรรัตน์ อินทร์ประโคน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงคณิศร โนงระฆัง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงอภิษฎา โสขวัญฟา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กชายธนาวัฒน์ คำสี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงวิชุดา นราพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงปาลวี หล่อประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

จุ้ยม่วงศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กชายกรเทพ พัจนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เข็มบุปผา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กชายวิทวัส แสนคนึง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงอัญชิสา อินทผลสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงกาญจนา บุตรประเสริฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงกิงเพชร

่

ไขรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงมุกรินทร์ เพชรฉลู
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กชายกฤษดา มาพิทักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงธรรญภร คูณศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

สุรโคตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงชนากานต์ จันทาฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงญาณภัทร ทิพย์กระโทก
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ภิรมย์ภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สอวิหค

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กชายปริพัฒน์ อัควัตภากุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงกนกพร มีพวงผล
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา หอมชืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงรุ่งตะวัน แก้วอำไพ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์คง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงกนกวลี ทับแมลง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงธีรดา อาจภักดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงสิรามล คงพลปาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กหญิงสุทธิดา สุดสนธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๖
เด็กหญิงสุภัตฌญากร

เสียงหนู
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงอรจิรา บุญประสาท
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงกุสุมา นาพลอยนิล
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงสุทธิดา สนรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงณัฐกุล สาบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กชายวันสงกรานต์ รัตนตันติศักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงประภาพร มลิวรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงวนิดา วุฒิวงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนบุญรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงเกษราภรณ์ สิงห์วงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กชายภูวเนศวร์ นุชนารถ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงศศิวรรณ ตราหิรัญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กชายชลชาติ เสงียมทรัพย์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กชายวรรธนะ บุญมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงเยาวพา เอการัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์เจ้า
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กชายภวัต ศรีชุมแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงจุรีพร ขาวก้านเหลือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงสุวิดา สงึมรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กชายชุมพลพิสัย แก่นเพ็ชร
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กชายจตุพล มากชุมแสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กชายธนภัทร ภาพยนตร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงสุภาพร สุริพล
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ยิมพันธ์

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ประวะโข
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงพิยดา สีดา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงพัชรพร สอนอาจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ อัมรารัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงจิราวรรณ จันดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงปริฉัตร นุชสาย
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงธนัทดา ทองประภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงสุวิชา นิรภัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงอภัคศรา รัตนสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงสายไหม ศิริสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กชายชินวัตร รุกขชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปาปะโน
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงอารียา ศรีสุวรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงปนัดดา ฟองสูงเนิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงมันทนา คงทิพย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงดลฤดี รินทร์อาโปร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๖

นางสาวปวันรัตน์ ธีระรัชตานนท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเพิม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงปนยดา จิตรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงสุวลี เมฆโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชุนรัมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงอทิตยา คำรังษี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ดอกบานเย็น
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทิพย์นางรอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๔

นางสาวประภัสสร นิดกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๕

นางสาวศิริพรรษา ฉิมกูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๖

นางสาวมินธิรา อนันต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๗

นางสาวจีรวรรณ สุวรรณหงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๘

นางสาวชวิตา ก้อนทองทัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๙

นางสาววรรณวิศา เสาวพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๐

นางสาวสุนิสา คงสนิทพะเนาว์
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงณัฐชา ผือจัตุรัส

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กชายอภิชาต ชฎาแก้ว ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงธิดาพร น้อยอ่อนโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เชิญรัมย์
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กชายนัฐวุฒิ บุบผาพันธ์
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงกีรติ โจกกระโทก
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงปยะพร แสนวงษ์
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กชายปราโมทย์ แสนรัมย์
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ตรึกตรองรัมย์
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ กระบัตรทอง
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ตระกูลรัมย์
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงธนกรณ์ กุวะมุง
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กชายชินวัตร สระคู
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กชายพัชรพล ศรีโสภณ
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงกุลจิรา หาดี ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงชลลดา ไชยวงค์
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กชายภูวเนศวร์ ภักดี
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงยุภาพร พยัคมะเริง ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงรัตนาภร สระแก้ว
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กชายชนะชัย วรรณกิจ
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ ถวิลผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงจิดาภา พุ่มพวง
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงสุทธิพงศ์ สรารัมย์
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ วิชัยวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงมัลลิกา จันดอน ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงกัลญา บุญเขือง

่

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงรุ่งนิภา ถนอมศิลป
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงวรรณิดา พันชมภู
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กชายเจษฏา บุดดาวัน
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงสกาวเดือน ศรีโสภณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดชาวงษ์ ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงลีลาวดี เชิดชูวงศ์สกุล ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงธนิษฐา ละมุล
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กชายวันใหม่ ยืนยงชาติ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงนภา ยอดนิลตระกาล
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงเรือนรัตน์ สามีรัมมย์
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ ใจเทียง

่

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงกาญจนา ลุนคำดี ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงศดานันท์ สีบุตตา ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๐
เด็กหญิงนรินทร์ทราย

พันชมภู ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กชายธรรมมงคล เสริมนอก
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายธันธวัช ศุภพันธุ์มณี ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๓

นางสาวรัชนีกร พูลวันดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๔

นางสาวชุตินันท์ กระแสโท

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๕

นายนครินทร์ จุดศรี ๘/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๖

นายวงวิวัฒน์ พืมขุนทด
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๗

นางสาวสุมาลี ชาไธสง
๒๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๘

นางสาวนริศรา ชินวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๙

นางสาวสุภาพร แก้วนารินทร์
๓๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๐

นางสาวปณิดา ดวงจิตต์ ๓/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๑

นายธีระศักดิ

์

บุญทาทอง
๒๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๒

นางสาวจิราวรรณ แพนไธสง
๓๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๓

นายภูวิศ งามรัมย์ ๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๔

นายเจษฏา สำอาง
๒๙/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๕

นายจิระโรจน์ ศรีประสิทธิ

์

๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๖

นางสาวพัชรี ชุมรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๗

นางสาวพรรณลดา ชุมรัมย์ ๙/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๘

นายผดุงเกียรติ มุ่งดี ๓/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๙

นางสาวอมิลตรา บัวชัย
๒๖/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๐

นางสาวสิรินันท์ วงวิพัฒน์ ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๑

นายจักรพงษ์ ศรีสุวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๒

นายอภิวัตร์ พันธ์วงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๓

นางสาวกานต์มณี หะดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๔

นางสาวภัคจิรา แคนนำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๕

นางสาวสุกัญญา ชะรอรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๖

นายคงกฤช สุดตาซ้าย
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๗

นายคมสันต์ บรรลือหาญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๘

นางสาวจุไรรัตน์ เศรษฐา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๙

นางสาวพรธิดา ทักทาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๐

นางสาวศิริพร สังร์ทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๑

นางสาวอริสรา อาจแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๒

นายธนภัทร เทินสะเกษ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๓

นางสาวณัฐธิดา สาระติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๔

นางสาวปภาวรินทร์ พิณศิริ
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๕

นายเจษฏาภรณ์ วรรณจิต
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๖

นายกลทีป วงศ์ทวี
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๗

นางสาวกิจติญาพร แก้วกล้า
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๘

นางสาวธิตยา สมรรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๙

นางสาวพรรษา ภูมิมงคล
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๐

นางสาวพิมพ์พิไล อักษร
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๑

นางสาวดวงกมล โคตชุ่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๒

นางสาวสิรินุช เผือกพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๓

นางสาวสุกัญญา ปตตาโพ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๔

นางสาวสุปญา บุญเรือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๕

นายพรสวรรค์ ปดสำราญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๖

นางสาวรักอรุณ หมันกิจ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๗

นางสาวปนัดดา เพราะแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๘

นายเกียรติศักดิ

์

สาธุรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๙

นายณัฐพล ศักดิวรกุล

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๐

นางสาวจริยา ซึงรัมย์

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๑

นางสาวกัลยาพร พิทักสงฆ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๒

นางสาวณัฐริยา จันดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๓

นางสาวไพลิน บัวพันธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๔

นางสาวสุชาวดี สว่าวจิตต์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๕

นางสาวลลิตา ช่วยงาน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๖

นายภานุวัฒน์ ขาวฉลาด
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๗

นางสาวพิมาดา มาลัยสวรรค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๘

นายประชา บุราสิทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๙

นางสาวกฤษณา จิตร์เกาะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๐

นางสาวจิรารัตน์ คุรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๑

นายภาสกร สิมรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๒

นางสาวอาทิตยา พลกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๓

นางสาวกาญจนรัตน์ พิมพ์นวลศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงอริสรา นาคหมืนไวย์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะทิง กระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กชายทศพร สิมรัมย์
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กชายธิปไตย แม่นมัน

่

๒๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงณัฏฐนิชา แดงม่วง
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงสุภาวิดา สินธุรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงกุลธิดา ทองไสว ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ปญญาวงศ์ ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงแดง
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ สำรวมรัมย์
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงจันทราทิพย์ มุ่งดี
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงอภิญญา วัฒนะ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กชายฉัตรมงคล กองศรี ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กชายธนากร เลือนไธสง

่

๒๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงชนิกานต์ สนันไธสง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงสุนิสา ทรงรัมย์ ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงมินตราวดี สะเทิงรัมย์
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงพรนภาลัย ใจตรง ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงศศินา ทองดี
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๒

นางสาวศศิธร ชลอชน ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๓

นางสาวณัฏฐยภรณ์ ติดตารัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๔

นางสาวณัฐริกา ลุนจันทา ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๕

นางสาวเวทิชา สทุมรัมย์ ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๖

นางสาวจารวี ธรรมธร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๗

นางสาวอริสา มีสำโรง ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ มะโครัมย์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงภิชญนันท์ สีแดงกำ
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงนำฝน สำรวมรัมย์
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กชายธวัชชัย ไพเราะ
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กชายกันติชา ศรีสุขกลาง
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๓

นางสาวสโรชา วิชาธรรม ๒/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๔

นางสาวศุภดา จับโจร ๔/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๕

นางสาวจรีพร หาสูง ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงอรอุมา นวลไธสง ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงสิรินทรา ขันอาสา ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มะโครัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงปภาดา สนิทรัมย์
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงอลิศรา มีสำโร ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา แขวงกลาง
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงสุพัฒตรา หาญประโคน
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กชายนัทธพล ผุยอุทา
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กชายรณพร รักหินลาด
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กชายอัครพล นาคสูงเนิน
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กชายกิตติกร บริบูรณ์ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กชายนรินทร์ สุเรรัมย์
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กชายณัฐพงศ์ อินทรมะดัน
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กชายภานุวัฒน์ สาทนรัมย์ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กชายธีร์ธวัช สุขรี

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กชายธนากร พิศภิรมย์
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงจรีภรณ์ ประหยัดทรัพย์
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงวริศรา วัฒนะ
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงสุนิสา ภูมิไธสง ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงอนัญญา บึงจันทร์
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงวลัยรัตน์ สะอืนรัมย์

้

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มละครบุรี
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงสิริภา ชลอชน
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กชายคุณานนท์ สมร่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน แจ้งตลาดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กชายธนิกกุล บัวชา
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงนำฝน เลือนไธสง

่

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูมหวาน แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ไก่เครือง

่

๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูมหวาน แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงโสภา แซ่จิว
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงจิราวรรณ พิศพล
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กชายเตโชว์ ปพิมพ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงขนิษฐา บุญสูงเนิน
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงนุชนาฎ ยศกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงปนัดดา นิลแสง
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงบุษศรินทร์ ทองสาย
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงปริศนา ทองพราว ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงธัญพิมล แก้วสีนวล
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วสีนวล
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ชูรัมย์
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงชลิตา พิลึกนา
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงศรัณยา มุ่งดี
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สำเร็จรัมย์
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงกาญจนา ผ่องใส
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กชายเพ็ญเพชร ดำสนวน
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กชายภุชงค์ สีโสภา
๒๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายอิทธิพร ตองติรัมย์
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายอรัญชัย สามุติรัมย์ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งดี
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กชายไกรวิน ชมเชย
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๔
เด็กชายเจฐษฎาภรณ์ หอมจำปา

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กชายเจษฎา ปายนอก
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๖

นางสาวณัฐนิชา ปายนอก
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กชายบงศ์วิษณุ ดำสนวน
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กชายเอกลักษณ์ เครือพิมาย ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ไตรศร
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงศิโรธร ศุภเลิศ
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กชายอิทธิพล ศิริพรทุม
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงนับดาว เสริมแสง ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงวรัญญา สิวิเส็ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงภาณุมาศ เครือเทพ
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๙ / ๔๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กชายรพีภัทร นาลาด
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงสุชาวดี วรรณกิจ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงสุพิชญา สุเรณรัมย์
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กชายธงชัย พวงบุรี ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กชายคชสาร ลาภเลิศ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กชายศรศักดิ

์

เสาวพันธุ์
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กชายวชิรวิทย์ เทอจันทึก ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กชายธนโชติ ช่างทองคำ
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กชายชวิศ สังข์ทองรัมย์
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงชญาดา บุญมาก
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงกมลพรรณ วงศ์งาม
๑๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กชายชัชชัย ทรัพย์ชุมพวง ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงจิตรานันท์ อันทวงค์ ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กชายกนกพล ชืนในจิตร

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กชายณัฐพล ตลาดเงิน ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สร้างชาติ
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงสายนำ สาลีรัมย์
๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงนภัสสร ศรีวะรมย์ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำพิมูล ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กชายชินราช รูขะจี
๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กชายฐิติกร เภสัชชา
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กชายเจนณรงค์ ลาชัย
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กชายธนกฤต ไชยนา ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กชายชลธี นามหินกอง
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กชายภัทรพล สังข์ทองรัมย์
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงนิตยา ทาวะรัตน์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงสุภาวิดา สมันรัมย์ ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงปรียาภัทร ชมนาวัง
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงเกศกนก บุตรบุรี ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ทับทิมแสน ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ชัยมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงกนกพร หารคำ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กหญิงณัฐชยา เลือกไธสง
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กชายธวัชชัย สมุติรัมย์ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงธิญาดา สะรารัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กชายภานุพงศ์ อรุณรัตน์
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๐ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงมณรีรัตน์ มุลจุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กชายวุฒิชัย เหลือกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงศิริมล สมรรัมย์
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงสมฤดี ศรีรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงสาวิณี หล่าคำสอน ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงสิริกานต์ โคตะมะ
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กชายอดิเทพ เข็มโคตร
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สะเทิงรัมย์
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงโสภิดา เกษมรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กชายกฤษดา อ้วนผุย ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปนศิริ
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กชายจักรกราช สมุติรัมย์
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กชายจีรวัฒน์ สอ้อนกลาง ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กชายชัยธวัช มุ่งดี
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงณัฐิญาภรณ์ มุ่งดี ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กชายทวัชชัย จันทรีชา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กชายนรวีร์ บุ้งทอง ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กชายพิชัย แก้วบุญพะเนา ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กชายสุริสิทธิ

์

วิไลฤทธิ

์

๒๘/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงสุวรรณนิศา จันทร์สมุท
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงปาริชาติ ชืนเมือง

่

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ชะนะค้า
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กชายคุณวุฒิ บงแก้ว
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงกันติชา ก้อนจันทึก ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงเมธิตา ซิรัมย์
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงพรไพลิน พันธุ์สุวรรณ์ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงชญานี พันธุ์สุวรรณ์ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงภัคจิรา คุชิตา
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ หมืนหาวงศ์

่

๑๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไฮ บ้านหนองไฮ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงกฤติมา โสนาค
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ลิอ่อนรัมย์
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงศริญญา สอนหลง ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงศิรินภา บุญเกิด
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ สมุติรัมย์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กชายอัครพล พรไชย ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กชายชินวัตร รอดไธสง
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กชายชิโนรส สืบทอง
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงลักษ์คณา ศาลาแดง
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงวรรณภา หารสุด
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงวราศิณี พิมพ์โครต
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กชายศราวุธ อ้นไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กชายศุภมงคล กินบูราณ

้

๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กชายสุวัธ กุเลารัมย์
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กชายเทพธนิต ศรีภูมิเดิม
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ สิริสุข
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กชายพงศกร สิงห์คำ
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สะภู
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กหญิงอินทิรา สมร่าง
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ฉัว

่

๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กชายคงกระพัน อ้นไธสง ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงปาลิตา แก้วกล้า
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กชายระพีภัทร พิมพาชาติ
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กชายวชิรพันธุ์ ยุ่งประโคน
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กชายวีรวัฒน์ ตะยุนรัมย์
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กชายสิทธิพล แก้วกล้า ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิไลฤทธิ

์

๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กชายชัยฤทธิ

์

แซมรัมย์
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ฟอง
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กชายภาคิน พวงทอง
๒๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กชายวชิระ อินทดก
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กชายอนุชิต กายชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อุดแก้ว ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กชายแสงสุรี ทราบรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กชายพลอธิป บัวแก้ว
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงฐิติมาพร พวงทอง
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงปยวรรณ ประโลมรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงพรรณจิตร ชอนรัมย์
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงพิมพรรณ สมสายผล
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงวินัดดา พรมมาลา
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงวิระดา พันธ์ประภา ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงสิริกาฯญจ์ เถลิงผล ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงสุภารันต์ ครองไธสง
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงอาภัสรา ศรีบุญ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กชายจักรภพ หินอ่อน ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กชายธีรพงษ์ สังข์โกมล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงวรัญญา ซอกรัมย์
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กชายวีระชัย จุ้ยสกุล
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ภาดา มูลทรัพย์
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กชายนันทกร แตบไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงสุวรรณา ประมูลสุข
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงสหฤทัย สีสุรัมย์
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงปนัดดา อินทะดก
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กชายสิงห์หา กุตาวัน
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กชายธีรภัทร แปลนดี
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ ประคองสุข ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงเนตรนภา ซือรัมย์

่

๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงสาธิตา เชิดกลาง
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงเกวลิน ซือรัมย์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงอำพร บุญรอด ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงอภัสนันท์ สว่างจิตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงอรวรรณ จันทะสอน
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงอทิติยา แสงสุวรรณ์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กชายวังจันทร์ ร่มเย็น
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กชายธนพล เพ็งคำแหง
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กชายเตชสิทธิ

์

คงวุฒิ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กชายตนุภัทร คงวุฒิ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กชายไกรลาศ สะอาดรัมย์ ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กหญิงนงนภัส บำรุงแคว้น

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กชายวชิร สังวาลรัมย์ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กชายนันทวัฒน์ เครืองคำ

่

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายอนุชา จำป
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงจิติพร ซุงรัมย์
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กชายธนพล สังข์โกมล
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กชายธนชัย ทิวาพัฒน์
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงวิมล ตัวอย่าง ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ อำไพพันธุ์ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กชายปรีชา ดารุสรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กชายวิฑูรย์ หงส์งามวงศ์
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๘

นางสาวรัชนก พสงศิริ ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๙

นางสาวสุพรรษา บุญประคองวงศ์ ๓๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๐

นายสุดท้าย กุระกนก
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๑

นายอภิวัฒน์ พรมกล้า ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายกิตตินันท์ แกล้วกล้า
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สะเทิงรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงสุภัทรา หัตกดล
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงอัสนี มาโยธา
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงภนุมาศ สุขรัตน์
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงนภัสสร คำประภัย
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กชายเมธี ศรีถาวร
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ สระแร่  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงสุพรรณษา นะกะจัด
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ สระแร่  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ชัยชาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กชายณัฐนันท์ บุตรจันทร์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงสุธิดา คูณกลาง
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กชายเกรียงพล แจ้งไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กชายฤกษ์ดี จันทะสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กชายวรานนท์ สว่างเนตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กชายสมปราชญ์ งาหอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กชายอาทิตย์ โอทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วไพรดอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ สุขศรีนาค
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงธิติพร ทิพย์อักษร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ศรีสมบูรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชำนาญกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงโศภิษฐา บุญคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กชายสุรเดช คานทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กชายประดิษฐ์ บุญหาร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กชายคุณากร ภรรยาทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ เภสัชชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เสือไธสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กชายพรชัย รักพินิจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กชายพิรภพ ลิมปวัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงชนิดา ชาตา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงณัฐนรี นิพรรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงนันทวัน สืบเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงสุธาศิณี กล่อมไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงไอรดา บ่มกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงสุพัฒร์ตรา สืบเพ็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงณ หฤทัย
ชุมสาย ณ อยุธยา ๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ หดไธสง
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กชายวทัญู ยาระยาน
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กชายภูวเดช เดชจบ
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กชายวีรภัทร พุทธาธรรม ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน รักพินิจ
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงนารถยา สืบเพ็ง
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงอัมพร กล่อมไธสง
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กชายณัชพร ศรีถาวร
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กชายจิราวุฒิ โพธิกลางดอน

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สืบเพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขวิญญา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงพิยดา สมไพร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงเขมิกา เพ็ชรสูงเนิน
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กชายสุบรรณ ต่อสกุล
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงขวัญทัย จารมา
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กชายณัชพล สวาสดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสมอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงวนิดา เชียวชาญ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กชายชยพล เสือไพรงาม ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กชายณัฐพล คงเจริญ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงปาริชาต ช่วยงาน
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๙
เด็กหญิงพลอยแพรวา

หมืนศรีจันทร์

่

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กชายธนภัทร พิศวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงพิมพ์พิชา เสือไพรงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กชายพิษณุ นาศา
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เซียะรัมย์

๊

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กชายวิฑูร สุนทร ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงศศิธร อรชุน ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุตรชัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงจันทิมันตุ์ คนหลัก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงธันญชนก ประสานศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กชายรชต สีบัวลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กชายอภิรักษ์ น้อยปนตา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กชายก้องภพ พันธุ์กระโทก
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงวิลาวดี นาคเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ชาติจันทึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กชายณัฐพล พิมพ์อักษร
๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กชายสมบัติ เชือสูงเนิน

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กชายธีรเดช สีวิเส็ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กชายมานะ แก้วนาพันธุ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ปราบสูงเนิน
๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงสุธีมา เสือไพรงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เดินเทียงรัมย์

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงลลิตา แสนรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงดาวรุ่ง ประสีหาคลัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศักดิวรกุล

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงนันทพร ดวงสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงชัญญา โคกเปอย ๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด โคกซาด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงศศิวิมล เผือแผ่

่

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด โคกซาด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงสุจินดา เด็ดดวงรัมย์
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด โคกซาด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงรัศมี กันยาประสิทธ์
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด โคกซาด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงธนโชติ เขตคาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด โคกซาด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กชายฤทธิเดช โคตวงษ์ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กชายวงศ์สิริ บุตรฒิยากรัด
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กชายภาคิน บุตรฒิยากรัด
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงณัเฏฐธิดา วิชิต
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงแสงรวี ยีสุน

่

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กชายยุทธนา ผ้างาม ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กชายธนากร ดาสี
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โคกตาเงิน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กชายธวัชชัย วิจิตรศักดิ

์

๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โคกตาเงิน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กชายยุทธการ ดัชถุยาวัตร
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โคกตาเงิน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กชายศุภวิชญ์ แฉล้มไธสง
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงสุริยะฉาย รอดโพธิทอง

์

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงอักขราพร คีรินทร์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ผลดิลก
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กชายคมกริช จบศักดิสาย

์

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กชายณัฐวัตร การะเกตุ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กชายนิรุต โกเลือน
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาญชาติ
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กชายภูตะวัน ทองปลัง

่

๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กชายภูมิภัทร จันทร์ดอน
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กชายศักดิชัย

์

พันธ์สิน ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กชายไชวัฒน์ คงสุขขา
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา แถมเกษม
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงปนัดดา เดชดี
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงสุชัญญา มหิงพันธ์ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงณัฐฐาพร ตีบจันทร์
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อุสาดี
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงนำค้าง กะชิรัมย์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงอพิสมัย สถานเถือน
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงพรพิมล จันทรสกุล
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ สนเมือง
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กชายณัฐนัย เสมอภาพ
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กชายทรงพล แสนคนึง
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ ไกรสรพันธ์ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กชายนครินทร์ ขุนนามวงค์ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กชายสุภเวช โกเลือน
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กชายไกรวิทย์ พิทักษ์สงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กชายนภสินธุ์ ทุมมี
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กชายวริชท์ สำพันธ์
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กชายสัณหณัฐ หงษ์ทอง
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงเกวลิน ผลดิลก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงจิดาภา เผือกมะหิงษ์
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงบุษกร แสนคนึง ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงพรทิพา นาคินชาติ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงสุนิษา โยกันยา
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงกัญญาภัค สำรวมจิตร ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๗ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลำพันธ์
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา โกเลือน ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงนภัสสร วิจิตรศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงสุธิมา สร้อยกลำ
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กชายกฤตนัย โตมะชา
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กชายกฤษฎา วิจิตรศักดิ

์

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กชายกิตตพันธุ์ วิจิตรศักดิ

์

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กชายเดชาธร อุสาดี
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กชายนนทพันธ์ มหิงพันธ์
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กชายนิคม ยศแก้วกอง ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กชายปรเมศ ยศแก้วกอง ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กชายวรโชติ มาฆะมนต์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กชายศิวพงษ์ หินหาดหงษ์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กชายอนวัทย์ นิมพันธ์

่

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ นาคพิพัฒน์
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กชายพงศกร กองรัมย์
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กชายธีรนันท์ สุวรรณกูฏ
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงญาณิศา ประเสริฐ
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงผกามาศ นุชนาด
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงพรทิพา หอมผกา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงภคพร นิมพันธ์

่

๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงรังศิณีย์ โกเลือน
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หินหาดหงษ์
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงสุธามาศ มีจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงสุภาพร ตีบจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ชาญชาติ
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงอภิญญา นนทสิน
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงอริสา จันละมุลมา ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ สมพอง
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงวันวิสา ตาเปยว
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงวิภาพร ศรีบุญเรือง
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กชายกิตติชัย ชาญชาติ ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กชายธีรภัทร เข็มประชา
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กชายทัศน์ทัยญย์ เนียมคชบาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กชายฐาปกรณ์ ประเสริฐศรี
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กชายฐานุกูล หินหาดหงษ์ ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กชายกฤษดา การัมย์
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กชายประกาศิต ศิริกำเนิด
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กชายดิฐกานต์ เงินวิเศษ
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กชายชาคริต นาสา
๒๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กชายธนาพร สงครามรอด
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงพรนภา พันธ์สิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงปฏิมากร ตีบจันทร์
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงอังควิภา เข็มประชา
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงชาลิสา การัมย์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กชายธนากร พันมณี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงชลิดา ฝอยทองสำโรง
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงพรพิชา มนที
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กชายธีรภัทร จิตต์ลม
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กชายธีรพงษ์ โกเลือน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กชายวัชระ สมบูรณ์
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงแพรไหม บุญศิลป
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา แก่นพรม
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ นิมพันธ์

่

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงจิราพร เติมพันธ์ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงณิภากร ศรีตะกร
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงศศิธร ธรณีวงศ์
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงรินทร์นภา เพ็งพนิจ
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงอภิสรา คำภา ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา วิจิตรศักดิ

์

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงอัญชลี การะเกษ
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงณิชากานต์ เต็มเกษม
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงธิตา สุระโส ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงมลสิริ ดัชถุยาวัตร
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงปยะฉัตร สินปรุ
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงนิรชา กันหาไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงจีรภัทร เนืองนา ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงกันยรัตน์ สีนาม ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กชายธนากร นาคา
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงพัชรศรี กรอกกระโทก
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สุขเฉลิม
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เลิศไธสง
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงวารุณี วิจิตรศักดิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงอรทัย จันทร์ตะเคียน ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงแพรวา พานชิง ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กชายกฤษดา มีแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กชายทัตพงศ์ พิมพาลุน
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กชายธีรภัทร ฉำฉิมพรี
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กชายปณิธาน ด่านทอง
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโสภณ
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กชายกรรชัย อาญาเมือง
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กชายภีมดล หมายแถมกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สาธร
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงกัลยาณี ฝุนตะคุ
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ซุนเฮงกุล
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงเจนศิญา นิมพันธ์

่

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงนภาพร สามัคคี ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงพัชรพร สมานวัน
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงอารีไพร อุดมศิริ
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงทิตานัญ นินทล้า
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กชายกิตติพิชญ์ อุปพงษ์
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กชายชาญณรงค์ โสปญหาริ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กชายไพศาล พันมณี
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์ดอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงจิรัชญา ไกรพงษ์
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงณัฐลดา วรรณทอง
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงฑานฐีณ์ คงสนิท

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงประนอม เนาวชาติ
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงพิสมัย มณีฉาย ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงมนัสพร นะรารัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงวรดา ฉันทภรสกุล
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงสุภัสสร วรรณบุตร ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงเพชรลัดดา ศรีโพธิโต

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงกนกพร พิมพาชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อะโขรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กชายคมสันต์ งามรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กชายจุฑาวัฒน์ มีดวงจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญประเสริฐ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ เพียขันทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายธราเทพ ชำนาญเท
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กชายธีรพัฒน์ สมญา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กชายธีรโชติ สุภัททมงคล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กชายนนทิชัย สังวัทยาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงนรินทร ชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กชายนฤเบศ สุขธันยารัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงนวรัตน์ ชำนาญเท
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กชายนัฐวุฒิ แกมทนทับ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กชายประโยชน์ ผูกดวง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๓
เด็กหญิงปราณปริยา จันทร์สูงเนิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงภัทราวดี สุดตาชู
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กชายมนัสวิน เซิมรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงมัลลิกา เอียมรัมย์

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงวารุณี วิเศษนคร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงวิราภรณ์ บ่อไทย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กชายศราวุฒิ กรฐิติวจี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงสาวิตรี แสงดี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงสุธีรา ชำนาญเท
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงสุวรรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กชายชยานันต์ เข็มขาว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กชายณัฐพงศ์ วงจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงณัฐพร ยัควงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กชายธนโชติ พิทักษี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงธัญพิชชา สวัสดีลาภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงเบญจพร สาระติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กชายวิชานนท์ วิเศษเนตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กชายสว่างพงษ์ เอียมรัมย์

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กชายภัทรพงษ์ เพียขันทา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กชายกิติทัต เพ็งพืช

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กชายเกรียงเดช เข็มช่อ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กชายณัฐนนท์ แดงสี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงนัทธิตา มังคัง

่ ่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กชายยุทธนา ศรีเนาวรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กชายสรศักดิ

์

เข็มขาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กชายอัมรินทร์ แอมรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กชายสรชัช สร้อยจิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

เอียมรัมย์

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กชายฉัตรมงคล เกตุชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กชายเวชพิสิฐ เพียซ้าย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ชาติศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงพรสินี อินทนิล
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กชายภัทรกร ภูตามเงิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กชายกานต์ สุขวิเศษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ กองรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงกัลยากร เนตรวิลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงสุทัตตา เทพศัทธา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ แปนนางรอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ ชาลีพันธ์ดร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงกรกนก วันทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงเขมิกา สีหาพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๔

นางจิรันธะนิน ขันติโชติบริบูรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กชายทนุธรรม งามเนตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงธัญชนก นาจกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงธัญสุดา รอบรู้
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กชายธันวา บุญทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กชายปยวัฒน์ แซกรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ แซกรัมยื
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กชายวรายุส นัคฆวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงวิจิตรา มีนาเสียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงศิริพร คำทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงสิริโสรัจจ์ โสระวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กชายศรัณยู นิลนันท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กชายสิรภัทร ร่วมพล
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ แก่นตูน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงสุภัชชา สีมาตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงปนมุก แซ่จู
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงธารานิล ถะเกิงสุข
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงอาทิมา เจือจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงศิริพรรณ ทุมจารย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กชายวันชัย จันบุบผา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
หนองจิก  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กชายภูมิภัทร เม่นหมอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กชายศราวุฒิ ลือเดช
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงกัณต์ติรัตน์ ดิษฐจินดา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กชายอำพล ดวงศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงเสาวคนธ์ แซกรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กชายธนบัตร คลังโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กชายฉันทพศ วรมาลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กชายภาณวัฒน์ นันกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กชายศิวกร แซกรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กชายพนมพงษ์ โซนรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กชายสุธน ชวนรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงอนงค์รดี สวงรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงอิสรีย์ ทีรักษ์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงศุภรักษ์ หัสดิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงอรไพลิน วารีรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงมาริษา สุ่มมาตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงณัฐ์นรี กลางนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงศิรินธร ประทุมมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงยุพา ถนอนสิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงพรไพลิน เมรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงบุญยานุช เล็งไทสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงอริสธา มาสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีดวงจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงอภิญญา นามวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กชายณัฏฐกร สีมุงคุณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงกัลยา ศรีเศษฐา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กชายสมภพ ทองขวัญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กชายกรรณชัย อุตสาหะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กชายอนุสรณ์ วงศาวิเศษ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กชายกฤษฎา สุพรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กชายเปยมปติ ศรีเศษฐา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงนิศาชล บัวชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงอัมพร วิริยะพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กชายอนุวัฒน์ แสนรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงลินิน ครอบบัวบาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงอรสา โพธิชัย

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กชายปาณิศา วงค์ภักดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตาทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงอุษมาพร คุชิตา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กชายเอกพล ศรีเทพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กชายธนาวุฒิ แสนผาบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงกนกพร แปนนางรอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงกนกพรรณ ชำนาญจิต
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายชาญณรงค์ พลยา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กชายณัฐพล ซอยรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กชายปรวรรตน์ พิมพ์ประจบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงปทมพร สุดตาซ้าย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงอิงลัดดา วงษามาตร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงกชพรรณ ทองทิพย์ ๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กชายจิรัฐเกียรติ ซึงรัมย์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กชายทินกร เรียงไธสง ๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประมูลจักโก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กชายปญญา โนกา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงพรรณภา ชกรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงสุริวิภา แสงอุ่น
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กชายกฤษฎา เปรมปรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงชลฤดี วิเศษสัตย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงภัทรภา พันธ์มณี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กชายภูธเนศ อุ่นเรือน
๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เกตุชาติ
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ช่อจำปา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงศิรภัสสร สระรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงกนกพร ชำนาญพนา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงชนมน ขวัญอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงปภาวดี สีเหลียม

่ ่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงกาญจนา สิมมา
๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๔ / ๔๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงชนัญชิดา สุดสายเนตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงณัฐติกานต์ เพียรสูงเนิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงพนารัตน์ สถาน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

สารรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กชายธนายุทธ ทองเสน
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กชายพศพร สิบทัศน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กชายนิรุทธิ

์

บินกลาง
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กชายชินดนัย เสริมรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กชายบดินทร์ เคนสงคราม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กชายพีรพล สุขกล้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กชายศุภกฤษ ปลาดรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กชายวาณิตย์ อัคคราภรณ์
๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงนภเกตน์ เสริมรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงชนาภา ไชยบัวรินทร์
๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๔
เด็กชายเพชรรุ่งโรจน์ คงยิง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงสาธินานันท์ คันทศร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงสิริกร ขุนวงศ์
๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงอนุธิดา คุงดิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงทิพาพรรณ สงครามรอด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กชายบัญญพนต์ ทองพัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กชายภัทรพล วงศ์จรัส
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ อุริพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กชายเอกราช คันทศร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กชายนพรัตน์ ศรีเนาวรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กชายปยังกูร หนองสิมมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กชายมนัสพงษ์ คำชามา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงอินทิรา คำสมบัติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กชายอภิชาต สุขวิบูลย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กชายจิรพล คล้ายบุรี
๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กชายปญจพล วงษ์ภักดี
๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กชายวิศรุต ก้อนเงิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงอริสรา ขานรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงอินทิรา รักษาทรัพย์
๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กหญิงชลดา อู่เจ๊ก ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กชายธนวัตร หม่อมกระโทก ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๕ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงประภาสิริ สำราญวงศ์
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กหญิงปาลิตา สำราญวงศ์
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กชายวายุ แขขุนทด
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กชายศิรวิทย์ จากสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กชายสุรชัย ประสพสุข ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงชนากานต์ สำรวมรัมย์
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงชลธิดา สีตะ
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กชายณัฐภูมิ สิงหะนาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงปทิตตา เหล่าผา
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ปตะคง
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กชายพงศกร เหวสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กชายพัฒนภูมิ พวงไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กชายยศพร ลำพอง ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงรินลดา นาคำมุย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงลินลดา ภูภิรมย์
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงสมิตา พิมวันนา
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กชายสหภพ นาสิงทอง ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กชายสาทิน ปะติโก
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงอารีลักษณ์ ชัยสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงเจติยา ชูกำแพง
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประเสริฐชาติ
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กชายกฤษณะ จงหาญ
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กชายฉัตรณรงค์ ภูมิสาคู
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงปยนุช ขันหมัน

่

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พวงนาค

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงภาพิมล วิชัยรัมย์
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กชายรพีภัทร ภาสดา
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงศิรประภา ชุมรัมย์
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กชายศุภรัตน์ น้อยมะณี
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กชายศุภฤกษ์ พุทธานุ
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กชายสหภาพ เสมอใจ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กชายสหรัฐ กระจ่างพัฒน์
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงชลดา รัตนนท์
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กชายธนกร อินทร์คำ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กชายธนภูมิ ชัยชนะ
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๖ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงธนมน ศิริสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๑
เด็กหญิงนภัสราภรณ์ สังข์คิด

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงนันทิชา ชำนาญกิจ
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงปนัดดา ขันรักษา ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กชายพงศกร วงษาราช
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กชายภูมินทร์ สงวน
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงวรรธนิศา แสนสีใส
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กชายวิริยะ วรสินธุ์
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงวีรกานต์ วิเศษนคร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กชายวีรภัทร ทองอาจ
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงสิริยากร ปทุมวิง ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงสุภาวดี กาญจนประดิษฐ ๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงเนตรชนก ปองนาน ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กชายชัยวิวัฒ บางสำรวจ
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กชายธนาวิน หนูแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงวรรณวิภา บัวซา ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กชายชัยณรงค์ รักงาม
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กชายวีรภัทร อยู่พวง ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กชายจิรายุทธ แวนประโคน
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงสิริวิลาส เสาเปรีย
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงปารวี จำปาทอง
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงเพชรดา เอียมดี

่

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงลักขณา ช่วยรัมย์
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงชุติมา จริงประโคน
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กชายธีระพัฒน์ ทองกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงเพชราภา ยารัมย์
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กชายศักย์ศรณ์ เสาเปรีย
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กชายณฐพงศ์ ดูให้ดี ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กชายณัฐพร เมินดี
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กชายอิสระ พิประโคน ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงเขมิกา ผดุงสุข
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงดารุณี แจ่มใส
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงมณฑกานต์ ติมานพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ กล้าจัด ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๗ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กชายธวัชชัย ฉิมเพชร
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กชายจักรพงษ์ ยารัมย์
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กชายตะวัน บุตรดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หม่อมประโคน
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงปริตา จำปาทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงปูชิตา แซวประโคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงศุจินธรา ดิบประโคน ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงณัฐกฤคา แสนโฮม ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงลินดา มะธิปไข ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กชายปรีชา จีนประโคน ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา ปานทอง
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงชลิตตา อินทนาม
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงปยมาศ โพธินวลศรี

์

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงอารญา เมินธนู
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงอนงค์นาถ ชัยหมก
๑๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงศรี
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไกรประโคน
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กชายคฤธร หนูประโคน ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กชายนนทพัทธ์ ศูนย์ตรง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กชายสมคิด นุตมะหะหมัด ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กชายกิตติภูมิ เชิงรัมย์
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กชายภัคภูมื เจิมสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กชายกรวิขญ์ คงงาม
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กชายธรรมศักดิ

์

แสนอารมณ์
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงทัศนีย์ หลอดแก้ว
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงธิมาพร หลอดแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา อินทร์แก้ว
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ ชัยโย ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงวรรณวิษา สุระ
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงนริศรา กิรัมย์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ จูงรัมย์
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงขัวญชนก ศูนย์ตรง
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สำราญดี
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงชกัญญ์วรา ทองคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กชายธรรมปพน อันทจันทร์
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๐
เด็กหญิงพัตรชรินทร์ ทานะวิโรจ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงอณิสา ดูงาม ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงปรากยแก้ว เผดิม
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงจิรนันท์ คำยาฉ่อง ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๔

นายอุดมทรัพย์ ผะกาทอง
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๕

นายเศษฐพงศ์ สีลาสิทธิ

์

๒๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๖

นายศุภณัฐ บุญทีฆ์ ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๗

นายสุรเชษฐ์ สุนทรพระ ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๘

นายประดิพัทธิ

์

บุญสา
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๙

นางสาวศรีนภา หมันหมาย

่

๒๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงพิชญาวี ปุริโส
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กชายณัฐปคัลภ์ จำปาทอง
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กชายธนยุทธ วงษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กชายปญญา เลือยคลีง

้ ่

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงเจนนี

่

ทรงพระ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงชนม์นิภา สุขทวี
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงอรทัย อยู่กลัด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงภาสินี โคสินธิ

์

๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงศิรภัสสร พลึรุ่งโรจน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงวรัทยา จึงประโคน
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงตวิษา ลัดโลด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายพันธกานต์ เพ็ชรใสดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายนิรุต สืบเพ็ง
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กชายธราดล เพชรประโคน
๕ /๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กชายภาสกร เกตุณรงค์
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงฐิติวรดา มุ่งหมาย ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กชายบวรนันท์ สมรรถเรศวร์
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงณิชา นาคประโคน
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงอรจิรา สัตย์ธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กชายอภิพัฒน์ สุนประโคน ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กชายภูมิมรินทร์ แก้วคำ
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กชายทรงยศ กิงพิลา

่

๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กชายยศวรรธน์ แถวประโคน
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กชายนิรันดร พิประโคน
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กชายนิรุทธิ

์

สามารถกุล ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กชายจรัส เขียนสันเทียะ
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กชายธิติวุฒิ คุยนา
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กชายรัฐธรรมนุญ กวยทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงศิรารัตน์ แฮะประโคน
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงมาตา แถวประโคน
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงอรปรีดา ทิพวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กชายเจษฎา ลาวิไล
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายนวพรรษ พุทธวงศ์
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงเอมิกา จีนประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงนิตยา แถวประโคน
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา คินรัมย์
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กชายภัทรพล แฮะประโคน
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กชายพงศกร สมรรถเรศวร์
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงอนิศรา ดิบประโคน
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงสุภัสสร โจนประโคน
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กชายจักรภัทร เนตรสูงเนิน
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กชายธนพล นันทะเสน
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงแสงเดือน แฮะประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กชายธนพร จันทนาม ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงจิตภา ศิริสุข
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กชายวิศวะ พะประโคน
๑๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กชายสุริยา บุญอุ่น
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กชายนัทตพงษ์ พิประโคน
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วรรณศรี
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

แพงเจริญ
๒๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กชายชนะศึก เสนีโสด ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กชายภูมเรศน์ บนพิมาย ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงปยนุช บุญช่วย
๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงนันธิชา คงตน
๑๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา โนนน้อย
๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กชายณัฐภัค ดีรัมย์
๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กชายทรงพร ยอดสิงห์
๑๖/๒/๒๕๔๗

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงขวัญจิรา เหรียญทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงเบญญาพร จิครแม้น
๗/๑๐/๒๕๔๖

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กชายธงชัย จำปาคำ
๘/๑๑/๒๕๔๖

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๐ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กชายสมบัติ คำภารัตน์
๒๓/๙/๒๕๔๖

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงพรทิพย์ สุขวงค์
๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงวาสนา กาญจนประดิษฐ์ ๔/๙/๒๕๔๖ วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กชายพัฒนา ชันสา
๒๙/๓/๒๕๔๕

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กชายอภิเดช โลเกตุ
๖/๑๐/๒๕๔๕

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กชายวาตะวัน บัวศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์แก้ว
๑๗/๓/๒๕๔๖

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงปวีณ์กร จันทร์โส
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงมาตา แก้วสังข์
๑๒/๙/๒๕๔๕

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงบุษบา ดาศรี
๒๙/๘/๒๕๔๕

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงดารณีย์ วัชรินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงชุติมา โรจน์กระโทก
๑๘/๓/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กชายอนุชา จะโสรัตน์
๑๕/๓/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กชายสาริน กาญจนวรรณ
๑๕/๓/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กชายเนตรวุฒิ ยันระหา
๒๓/๒/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กชายสมคิด ศรีรัตน์
๒๔/๙/๒๕๔๗

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กหญิงอารยา วิวาสุข
๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงสรินทิพย์ เกตุกุมศรี
๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงวาสิณี วัชรินทร์
๒๗/๖/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงชญานี หล่าธรรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงปพิชญา จิตรแม้น
๑๓/๔/๒๕๔๙

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กชายพชรพล อุ้มเพ็ชร
๑๐/๔/๒๕๔๙

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กชายพีระชัย ยันระหา ๙/๒/๒๕๔๙ วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กชายโทมัส เพน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หักประโคน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงปรานี มีรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ เกิดสันต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงลลิตา ธรรมสาร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงวิภาวี ยอมประโคน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กชายชนะศึก เสาเปรีย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ ยงปญญา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงพัณนิตา ธรรมสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ หักประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงชลธิชา อาตู่
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงสุพันณี แกประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงสุดทิตธิดา มาดประโคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงศรุตยา สุวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงสุภานีย์ บำรุงผล
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงเปรมมิกา ผะกาทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กชายสัชฌุกร หมวดประโคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ คงเอ็น
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสุราษฎร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงเนตรชนนี ชูชีพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงเนตรนรี สีนาค
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงสลินทิพย์ ดวงมาลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กชายทรงศักดิ

์

บุพศิริ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สิมาจารย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กหญิงกรวรา ยอดศิลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงนันทนี อ่อนใจดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๐
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

มะลิซ้อน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงปยธิดา เปนะนาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงสุจิตรา นกแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กชายณัฐกุล อำภวา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีนวล
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กชายศิลา สมพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กชายคัครวินท์ ชัยราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงกฤษติกานต์ มาลาศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงกษมา ศรีสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงเขมินทรา ช่องงาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงจินตนา เข็มประโคน
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงชาลิณี แซ่อึง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงฐิติมา คำหอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กหญิงนพมาศ คงเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ขำวิวิธ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงปยนุช ไชยดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ โยธาจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๗
เด็กหญิงแพรวพรรณ ได้ร้อม

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงศิริมา สัทธะประโคน
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงสุวนา จำปาเหล็ก
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงอรวี เส็งประโคน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ชืนใจเรียม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กชายธีราทร สนูบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายภควัตร บุญคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กชายสมชาย เยรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๕

นางสาวชนิสรา เจือจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๖

นายคมชาญ กระแสโท
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๗

นางสาวสินีนารถ จีนประโคน
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๘

นางสาวภัคคจิรา แสวงทรัพย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๙

นางสาวพรวดี เกือกรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๐

นายสันติสุข พิกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๑

นางกัลยา สายชมภู
๑๐/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๒

นางสาวนงลักษณ์ ปาจุติ ๕/๒/๒๕๓๓ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๓

นางสาวภัทราภรณ์ คงดี
๐๖/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงสุวภัทร ผสมงาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กชายศุภวัฒน์ ชอบมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงอาริยา คำขม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงปรวิษา ผดุงแดน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงวนันชญา หมันตลุง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงณธิดา บรรลือทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงสุธิดา เจือจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงรุจิกร บุญทวี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงวรัญญา ศรีดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา พลสีเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีวิเศษ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงปยาพัชร์ แก้วประโคน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ประชัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กชายวรวุธ สีหาราช
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรประโคน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กชายแฟง ทาประโคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีสุนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กชายวิษณุ สมใจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กชายณพล ได้พร้อม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กชายบุญกิจ ยิงรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กชายภูรีวัฒน์ อินทร์มี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงบุญกาญจน์ หลายทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงจงกลนี ขาวประโคน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงปยะดา กลุ่มยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงนัตทริตา มาดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงพิมพิศา ปอประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ มวงประโคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กชายเกียรติภูมิ สระแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงปยธิดา แซ่โง้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ต็วนประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กชายวศิน แสนใจกล้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กชายธนาคิม มาประจง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กชายเทิดศักดิ

์

แก่นอินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ อินทะมาตย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ รักษี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กชายวชิรวัชร ชะรัดรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กชายกฤษณพัฒน์ พรมเมืองซ้าย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กชายเพชรรัตน์ มาสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กชายสุรเกียรติ ดรุณพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กชายธิติวุฒติ พรเวียง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงอนัญญา ภักดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กชายนันทพงศ์ ยันทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กชายทินภัทร ตองติดรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กชายอนุชิต แก้วชนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงณันฐกานต์ สิงห์มาศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายศาตรา แววดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงกรวรรณ สุขแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงจิรนันท์ มียิง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงมุธิตา สุพรรณดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงสุภาพร เพชรใสดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สำราญกาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กชายธนทัต มาน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงทินมณี ดีพรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงวรินยุพา วิวาโค
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กชายอติกันต์ แสนรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กชายจักรกฤช ขวัญสูงเนิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กชายศุภกิตติ พาชืนใจ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงนันทพร พิมพ์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงพัชรา จำเริญลาภ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงรุ่งนภา หงษ์ศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กชายไชยวัฒน์ แพงสอน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงประติกา อินทพัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงสิริวิมล สุขทวี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงณัฐสุดา ทะรารัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงช่อฟา สังคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา เกืองวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กชายสัตภัณฑ์ ทินโนรส
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กชายเพชรสยาม นามเกษม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ มีฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กชายภัทรพล ชาญณรงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กชายดวงตะวัน จันทร์โท
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงทิตญา จรประโคน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงอธิติญา ทานะขันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงรัฐพร สุขประโคน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงพิไลภรณ์ ประทุมตะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ใจ เฮียงโฮม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงพิมพ์วิไล เลียวประโคน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กชายตรีทเศศ ลดจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงพรทิพย์ อันทรินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กชายวรปรัชญ์ เฮงทรัพย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงอุษา สีดาชมภู
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงพรประกาย บอกประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กชายณฏฐพล ยิมดี

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กหญิงวายุณี ชายประโคน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กชายณรงค์ชัย วันทะวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทอนกระโทก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กชายนิพพาน จันทร์สด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กชายสุรกิจ เด็ดประโคน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงปณฑิตา แสงมาลัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงภาวิกา แลกจันทร์เหนือ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงทิพปภา รุ่งประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๕ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงกัญรัตน์ มีมัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กชายบริพัตร์ ฝกจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงรัตติกาล หิงประโคน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ร่มโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กชายอุณรุต ขุนเภา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กชายปณณวิชญ์ รุ่งประโคน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กชายพงศกร วรรณโสภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงมนฑิรา เพชรประโคน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงพรธิดา คุมาประโคน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ แสงประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กชายณัฐนันท์ สระประโคน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กชายกรวิทย์ แสงประโคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๗
เด็กชายเจษฎาภาษณ์

คำวงศ์ษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กชายชลันธร บุญมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กชายธีรภัทร ดูแล
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงชนาภา พรหมรุกชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงณัฐชญา ภูมิโคกรักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงนาราศิริ รุ่งประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กหญิงปากีรนัน ดาประโคน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงศุภารดา คงสืบชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงพัณณิตา ศรีวิเศษ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กชายวิศิษฏ์ ตรุพิมาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กชายศุภวิชญ์ บุรินนิตย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กชายศรายุทธ ปายงูเหลือม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ มีทรัพย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กชายศุภกานต์ ธรรมประโคน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กชายสิทธินนท์ เพชรประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์สมบัติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กชายอมรรัตน์ จังหวัดกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กชายปฏิภาณ อาจประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กชายอนุชา อิสระโร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงเปรมวดี มะกลำศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงสร้อยสุดา คล้ายจันหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อุ่นวิเศษ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงจิรา เกิดประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๖ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กชายณัฐนันท์ จันทะโยทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ลวดเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กชายสรานุวัตน์ หิงประโคน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กชายธนภัทร อภัยรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กชายศิวกร บุญประโคน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กชายวุฒิพงศ์ ไชยประดิษฐ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กชายระพีพัฒน์ นินประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กชายศุภกร ลายนำเงิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กชายรัฐธนพร พันธ์สุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กชายเมฆวัฒนา จันทิมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงศศิประภา ชัยหงษา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา เพชรกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงอรรวรรณ แก้วยอดยาดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงภาสินี ภักดีนรินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงอาทิตญา นามวงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงธนพร สดไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ เพชรประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงกนกพร ดวงจันทร์ทึก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กชายทรงชัย สุวรรณชัยรบ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงภัทรสุดา เศรษฐา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงเปรมฤดี อำประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กชายพีรพล วงษ์หอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กชายชัชวาล จงวัตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กชายวรกานต์ สังเกตุกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงนิตยา เสียงดัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงธนวันต์ ชัยสมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงอารียา นามพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ปุมสันเทียะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กชายทณกร มะณีนัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงขนิษฐา ดวงประทุม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงวรัญญา ช้างน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงชลธิชา พาภักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงณัฐิกา แว่นประโคน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อาศัยพลวง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงช่อชบา ท่าประโคน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงประภัสสร ทรงสีสด
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แก้ววันดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กชายเอกลักษณ์ สาวิเศษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงสุนิษา ดิบประโคน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงพิชชาภา สิงห์ประโคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์หอม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงวรรวิษา ผินโพธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงจารุวรรณ เนาวิรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงพรสุดา รักษาภักดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๔

นางรักษ์มณี ผลแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๕

นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๖

นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๗

นางอนงค์ภัทร์ เจริญรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๘

นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล
๐๕/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๙

นางวิไลวรรณ สุขคำเมล์
๓๑/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๐

นางสาวชุติมา ชวนชืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กชายจงรัก อรรคพงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กชายอดิเทพ โอดรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายณัฐชนน กงสะกาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กชายอัษดา นะราชรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กชายอัมรินทร์ จริรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ มีภูคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กชายพรลภัส อันเนียม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงวรรณิดา เปยมสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงมณียา ยิงมี

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงปนทิพย์ ชมชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงวานิสา สมานพร้อม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงวรรณวิสา เกิดบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กชายธนพนธ์ ยายิรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กชายญาณพัฒน์ แสงสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงชมพูนุช คุดครบุรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กชายวัชรากร เบญจมาศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงธนพร พวงขจร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงณัฐกมล เจนถูกใจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงเมวิกา กรุณรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงพรสุดา วิลัยรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงณัฐวิภา สำราญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๒

นายรชต สุดศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๓

นางสาวจีราวรรณ คงชนะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ นุสรรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงศิริพร มณีฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กชายทักษิณ แสนกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายพัสกร นุสิทธิรัมย์

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กชายคมกริช นุแรมรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงเบญจตา นิวินรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงอุษณีย์ จริตรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงสุนันทา นุชาญรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงญาณิศา การุณรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงณัฐชยา ผ้าผิวดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงพิกุล นำคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงบัณฑิตา กลางทัพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กชายพรเทพ อินเมฆ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ นุแรมรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงปรวี นิสัยรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา บัวหอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีสุวรรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา นะรมรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงนลินนิภา แจ่มใส
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงปราณี โปดรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บูรณพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงรักษิณา อิงคุทานนท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กชายธันวา สำราญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

สมสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กชายปฐพี เลิศล้น
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กชายพิริยะ ศรีเชียงหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงรุ่งฟา สรึมงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงวนิดา เครือวัลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงอรนิภา จริตรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงรักษกร ประจงจัด
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ตืนเต้นดี

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๙ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงอรษา วันไทย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงญาณิศา จะเช่นรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กชายสุรเสกบ์ ขอรวมกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กชายพสุธร วรกะโทก
๒๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงปยธิดา กิรัมย์ ๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงธมลวรรณ เจริญรัมย์
๑๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงประติภา ผลบุญ ๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กชายออมสิน กกรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กชายเทพทัต ตรีนัย ๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กชายธีรภัทร จันปลิว
๒๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กชายอนุชัย นุนารัมย์
๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กชายวรากร จะชนรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กชายสุดารัตน์ พินิจรัมย์
๑๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงสุนิสา เฉียบแหลมดี
๓๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงนริศรา หลักเมือง
๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงเกษสุมา วงศ์จำปา
๒๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงลาวัลย์ ใจปติ
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงสุกุลยา สาธร ๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงอนันตญา เมืองจันทร์ ๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กชายเชษฐา ยืนรัมย์
๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงนำผึง

้

จันทะเศน
๑๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กชายวรเมธ ยุงรัมย์ ๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงไอลดา ทับขวา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงกันต์กมล นุนารัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มิถุนาวงศ์
๒๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงอารียา เชิดสุข
๒๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กชายภูภิภัทร สร้อยจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงสริดา แสงเพชร
๑๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ สมัครสมาน ๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กชายกานต์ จัดไทย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๕
เด็กหญิงสุพรรณนิษา หมายกล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๖

นายสุรศักดิ

์

ผมพันธ์ ๑๐/๑/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กชายเจษฎา อินลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กชายทัตต์ตนัย จะรอนรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงอรทัย นิเรียงรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๐ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงต้นฝน สถิตย์ชาติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงกัลยา ราชโส
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงปย์มนัส กันรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงชาลินี นิรอรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงบุญฑิรา นิเรืองรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงสิริธันยา อินทองหลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงนีรชา ยิงมี

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงภูริตา นิยอนรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กชายอมรเทพ สุขเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กชายคมสัน เสายอด
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กชายกรณ์ดนัย ละอองดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ ช่อมะลิ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กชายทินกร เทียมเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กชายอิทธิเดช กับรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงฐิติมา ดาดราย้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงสาธิดา มีแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงชลกร สมหมาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงธุวพร ทานะศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงพิมพร ชะเอมหอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงธัญญพร นามแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง ท่าประชุมวารี  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กชายกฤษณะ ปาวงค์นา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย ธรรมถาวร  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กชายนพพล พิริรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย ธรรมถาวร  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงรัชนีวรรณ หงษ์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย ธรรมถาวร  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงเนตรนภา แจ่มใส
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย ธรรมถาวร  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงมาติกา วิเวกรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย ธรรมถาวร  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๕

นางจรัลรัตน์ กิตติจรัลชัย ๓/๑/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๖

นางเลียม

่

พรหมธระ
๐๑/๐๑/๒๔๘๘

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๗

นางนวลจันทร์ พิโรจรัมย์
๐๑/๐๑/๒๔๙๒

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๘

นางลิม สุขสำราญ
๐๑/๐๑/๒๔๙๖

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๙

นางประไพ พินปรานี
๑๘/๑๐/๒๕๐๓

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๐

นางภภัทร์ฉัตร์ พานิชรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๐๙

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงพันนิดา ใจหาญ
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงจอมขวัญ กาดรัมย์ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงวรรณิศา เรืองรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เกิดบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงขวัญจิรา กระแสอินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงอริสรา กันรัมย์
๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๗

นางสาวเมย์ สืบสาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงพรชิตา เต็งวิเศษ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงสายเฝน พิศเพลิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กชายอัษฎาวุฒิ พรมสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงพนิดา ชินรัมย์
๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงจรรยพร ณ รัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กชายวันชนะ เรืองรัมย์
๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายไชยภพ ศรีจันทึก
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กชายวิทยา ชินรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายณัฐพล ผืกหนองจอก
๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายสุธี เงินดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายพีรวัส อุกประโคน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กชายกฤษฎา พรมนัส

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงศิริพร สายทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงอนงค์พร ชูแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงณัฐนรี คิดกล้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงเกติกา บุญมาโนน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงฐิดารัตน์ นุสุวรรณรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงนภัสสร แจ้งคล้าย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงสุดาภรณ์ สุขสนาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงภัทรีพร บุญทำมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงณัฐฐิญา นิโรรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ สหุนาลุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงพนิดา นิโรรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงชลิษา นุสายรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิโรรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กชายจิรพัส กรงกระโทก
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงแพตรี เหล่าคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ พิสาดรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงนิศาชล สายบุตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๗

นางสาววิภาดา พะวรรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๘

นางสาวนวลนิล วิมานรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๙

นางสาวรัตนา สายประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๒ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กชายธนายุ พะนิรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กชายพีรพล ยืนยง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงฐานิสา สุขมูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ นิวอนรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ตะโสรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงวรรณิกา นุชเนียม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงอมิตตา ทองสุกใส
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงจิดาภา ยืนยง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงจิราภา นพรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงพัชรี ติดใจดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๐

นายเกษม พินัยรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ก่อแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กชายจักรพัฒน์ มีรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กชายวีระพล นพรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๔

นางสาวกรนิภา ปญญาเอก
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๕

นางสาวนันธิดา นุสุวรรณรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๖

นางสาวนิตยา นาคสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๗

นางสาวกัญญารัตน์ พินงรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๘

นางสาวจิราพร นิโรรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๙

นางสาวณัฐพร ศรีเอียม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๐

นางสาวศวิตา ยอดรัก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๑

นางสาวสาวิกา หอมขจร
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๒

นางสาวสุวนีย์ ธุพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๓

นายปญญากร นะรัยรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๔

นางสาวศศิพิมพ์ มีรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๕

นางสาวธมลวรรณ ศรีทับทิม ๑/๙/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงเจนอักษร เลิศศิลา
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๗

นายวิชัย นาคสุข
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๘

นายอัษฎา หอมนวล ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อุดมครบ
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิระขวา
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงเนตรดาว ใจบุญ
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงจิรภัทร ชีพรม
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงอุมาพร นะรุนรัมย์
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงปยกานต์ ภรรยาทอง
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๓ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงอนิสา หมันบุญ

่

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กชายจันทกร หอมนวล ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงกัลยา ดาวแก้ว ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงอริสา กรุรัมย์
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงปนบังอร คงชนะ
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงฉัตรติกา หอมนวล ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงวันใส สิงห์เดช ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงศทิตตา ภูพบทอง
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงชลธิชา สินผดุงถาวร
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงผ่องศรี กระแสบัว
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงสิราวรรณ ดียิง

่

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงณัฐนิชา พลไชย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ คิดกล้า
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ หวังอยู่
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ธุพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๐

นายนล สิงห์จันทร์
๒๘/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงปวีณา สมรอด
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กชายเกรียงสิทธิ

์

อันโย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

วันเลิศรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กชายจารุวัฒน์ มะไลทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นุโยนรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กชายนาวินต้า ไฟร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กชายพิสัณฐ์ พลิกนุช

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ กกรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กชายศุภวัฒน์ ภุมรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงกัณฐิกา แซ่เซียว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงฐานิดา ทะเวชรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงนวพรรษ เหมกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส พะเนตรรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีบุญมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงภัทรา เสริมสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงรัตติกาล สินหมี

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงอทิตยา ก้อนคำ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงอัมพิกา ก้อนคำ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงพรพิลา มาดหมาย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๔ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กชายกฤษณะ หลวงปราบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กชายกฤษณะ ละไมทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กชายณัฐดนัย เพ็ชรประโคน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กชายธนาธรณ์ ฉายารักษ์ภักดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กชายนาวิน สำรวมจิต
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กชายรชต สุขสวรรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงกันตพร บุญรอด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กมลรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงปริษา โนวิรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงปาริตา คันชังทอง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงพินิดา แท่นแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๑ เด็กหญิงยาร์สมินท์โซเฟย

ทันการ์ด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงวิภาดา เจนถูกใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงสุจรรยา พิรานรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๔

นางชลลดา พันธ์สวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กชายศิรวิทย์ สุขใส
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๖ เด็กชายสุวรรณเวรุมาศ
พะไลรัมย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร นะรานรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กชายธนาธิป พนิรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กชายสรสิกร แก้วยก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กชายมนตรี พนิรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงเบญญาภา สายทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ กำลังรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กชายณรงค์เทพ บุญประทุม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กชายไกรวิทย์ แก้วจวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงมนทกานต์ พิศเพ็ง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ พนัศรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงสุทินา ยอดรัก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กหญิงปยวรรณ โนนตานอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กชายสกุลชัย กำลังรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงซีลิน นะวรรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงญาณิศา ทะนารัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ พนิรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กชายศรัณยู สำรวมจิตต์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กชายสมชาย มาตรหมาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กชายอธิยุต เรียบร้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงสุนิตา ถาวรรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงสุวิดา นามเวช
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงอาพัตชา ลักษร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กชายศตวรรษ พะนิรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กชายพิชัย พิลาดรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กชายถนัดกิจ กำลังรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กชายชัชพล ศรีสนัน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

พูนทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กชายธีรภัทร หอมมาลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กชายศราวุธ หอมขจร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กชายชิตดนัย พะนิจรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

อันโย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กชายธารา หล้าพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กชายพรหมพิริยะ โมห้างหว้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กชายภูริภัทร กล้าเมืองกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงสร้อยสลา เนือไม้หอม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กชายศมัสชา นะรานรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงสุภา ทิงรัมย์

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กชายศักดิดา

์

รัตน์น้อย
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงนิชาภัทร สายยศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสามัน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงสุนิสา แย้มรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงสรัลพร พะนิรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กชายกฤษฎา จำรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โสรเนตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กชายบัณฑิต พะเนินรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ นะวันรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กชายปณณวัฒน์ พะนิรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กชายรัชพล เหมรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กชายศักดา ศรีบาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศูนย์รัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กชายเสกสรร ทะนวนรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เสามัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงชนิดา จันทินมาธร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงจิราพร แสวงวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงธัญชนก นพเก้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงนภัสสร พิโรจน์รัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงนันทิดา อะพินรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงฐิติพร พะนิรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงพาขวัญ กำลังรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงผกามาศ แสงไกร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงพาขวัญ แซ่ตัง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงพิยดา ผิวดำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ รอดกลิน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงรวงข้าว ดีมัน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงมัณฑนา พะนองรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงรุจิรา หอมขจร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ นำคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงวทันยา เพียรการ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงอพัตชา ลักษร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงสิรินดา มาลัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงอาริยา บรรพชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงอารียา แท่งทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กชายไกรวิชญ์ พินึกรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กชายเจษฎา ถะเกิงสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กชายวรินทร เจริญรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กชายอนันตศักดิ

์

เหมือนประสาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงกนิษฐา อุดมรักษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงชลธิชา เสาไสย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงชุติมา มีลาป

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงนริศรา ทะคงรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงเบญจภัทร ศรีสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงพสุดา ราชรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงพาณิดา เสาทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงเมษา ดวงไสว
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงศิรภัสร พะเนตรรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงอรณี อัดจันทึก
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กชายการัณย์ สอดศรีจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กชายเด่นดวง วังคะวิง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กชายตนุภัทร พินิรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กชายธนวัต พะนิรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กชายปยวัฒน์ ซ้อนกลิน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กชายวัชระ รสหอม
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ตูมนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กชายอานนท์ หอมขจร
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงปณิดา พันธุ์พัว

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงปุณยนุช นะวงรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงเพ็ญผกา อินรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงภณิดา นำคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงสมฤทัย ก่อแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงสิริวิมล เจริญยิง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงอารีญา ทะนวนรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๙

นายณภัทร ทะนอมรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๐

นายธวัชชัย อะพินรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๑

นางสาวพิมพ์อาภา ติงสีทา

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๒

นางสาวพิมลวรรณ โสรเนตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๓

นางสาวอรทัย อะมินรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๔

นางสาวนริศรา ยอดสุรินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๕

นางสาวศศิธร นำคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๖

นายชานนท์ วรรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๗

นายณัฐพงษ์ เสาไสย
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๘

นายพงศธร ฝายสังฆา
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๙

นายพุทธินาจ วงศ์จันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๐

นายศุภชัย จันทร์ปญญา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๑

นายธนาศักดิ

์

สุขตัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๒

นางสาวชัชฎาภรณ์ ทะนวนรัมย์
๑๔/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๓

นางศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุล
๒๗/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ชุณห์รักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงพัชรี ดาทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ภัคดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงมัณฑนา พินิจรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงอัคริยา แสนกล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงอัจฉราพร วาทิรอยรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๘ / ๔๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงลลิตา อัครชาติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงจัตุพร จำปาทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงปนัสยา เข็มดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงปลายฟา อุนัยบัญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ โนนแดง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๕

นางกมลนิตย์ สัตถาพร

๒๑/๑๑/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๖

นางสมรส เชือมาก

่

๒๙/๐๘/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๗

นางสาวเสนียน กองสนัน

่

๐๗/๐๖/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กชายกิตติกร การกระสัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กชายทินภัทร ศรีสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงจุฑามาศ เหลือถนอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงเมฑิตา เขตสถาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงวันวิสา นกพรม
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กหญิงอธิพร ประจงรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา สุขแสวง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสาวพัฒน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กชายกฤษฎา กริดรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กชายคฑาวุฒิ ทินนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กชายจิรเมธ อุไรพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กชายชินวัตร สุขสังวรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงกิตติภรณ์ วนเกิด
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงขวัญพร สุสังวรณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ บุญเปรือง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงนัทฐมน การเพียร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงนริศรา พอกพูน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ นกพรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงบุญสิตา เชือมาก

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงวีรภัทรา สายชุมดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงพันรสา จงพูนศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงอติกานต์ โพธิณรงค์

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๐

นายจิรวัฒน์ ดีล้อม
๑๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๑

นางสาวสุวิมล สุขแสวง
๐๓/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๒

นางสาวเสาวลักษณ์ พยุงเกษม
๒๐/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วใหญ่
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงอาจรีย์ รักธรรม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๙ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงปนัดดา ล่ามเทียม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กชายกิตติทัต แก้วสอน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กชายรัชชาพงษ์ ปาประโคน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กชายกันตวุฒิ แก้วสอน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงธนาภา จอมประโคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงอรณี แก้วสอน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ คงมาก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เพ็ชรเลิศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงขวัญแก้ว นึกไทยสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงปาลิตา คงไทย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงนภัทชา เสริมชือ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงอภิญญา สุนทรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงกวินธิดา โสภาบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ หวังแซงกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงกันติชา จงทวี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ กอนรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กชายนพยุทธ สายชุมดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงชาลินี นุสิทธิรัมย์

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กชายกลวัชร ก่อแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

ปริตวา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กชายภูวนาท สัตตารัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กชายวีรภาพ อาตารัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กชายวัชรากร แก้วศรีงาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กชายศักดา ฤทธิรัมย์

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงณัฐสุดา เชิดชาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงอาทิตยา สัตตารัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงอธิพร ฉัตรทัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กชายธนกฤต แซ่อึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กชายพงษ์เทพ กิวรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กชายอนุสรณ์ ทับแมลง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงรัตนาวดี เฉลียวรอบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงลักษณารีย์ ยอดชรูด
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ มินประมาณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา ภาสดา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงอรุวัลย์ แก้วกมล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๐ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายเอกรินทร์ กระแชรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กชายฉัตรดนัย ใบทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงบุษรินทร์ สร้อยสุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กชายพุทธิพงศ์ วาตารัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กชายปริวัฒน์ ครำทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงณัฐนิชา เรียงทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงนันทิตา จันทร์ครบ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงนันทนา ชัดทัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สัตตารัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กชายศิวกร พันธ์พวก
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เครือยา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงนวินดา ร่าเริงยิง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงนริศราภรณ์ สุมังคะเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงศศิประภา สัตตารัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา เรืองศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงพิชชาภา ทัพภูเดช
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กชายอัมรินทร์ อยู่แล้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กชายวัชรากร ไชยศรีหา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กชายญาณทัสสิน วาตารัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กชายพงศกร หนูชิต
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงอรไพลิน กิรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงรจเรข เผือกอ่อน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ คชเสโร
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงอาภัสรา อานประโคน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงสมิตา สัตตารัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กชายยุทธพงษ์ ชาติรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กชายณัฐนัย ศรีสวย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กชายนิรุทธ์ นิลหุด
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กชายเจษฎากร สายสอ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงเกสราพร แก้วแบน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงชลธิชา ภาคเดียว
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงวรรณสา มันหมาย

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงพัฐสุดา ฮุ่งหวล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงสุพัตรา สัตตารัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงปรมาภรณ์ กอนรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๑ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๕

นางสาวณิชาภา เนิบกระโทก
๒๑/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๖

นางสาวศุภากร พันธ์ศรี
๐๘/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงรัตนาวดี ทองจ้าว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงกฤษณา ปลงใจ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงอันญลักษณ์ คำสอน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กชายโชคอนันต์ ไมยะวรรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กชายหิรัณยกุล ตกงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงพรรณกร จันทนุภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงปณณิชา ปาปายะถา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงมนทิรา สัตตารัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สัตตารัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงอุมากร เก็งรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กชายจิระเดช วรนุช
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กชายวีรภัทร ภิรมรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กชายภาคภูมิ สิงคณิภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กชายณัฐพล กลินจรูญ

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กชายนราธร ชอบรู้
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กชายนิธิศ แหลมไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กชายพงศกร รอดสาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กชายวรินทร ปนทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงกนกนิภา ทองขาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงญวิภา การัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงพันธิสา แลดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงรัชนี สุดสมศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงรุ่งระวี ดำเนินงาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ปนทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิทธิขุนทด

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สัตตารัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงอรทัย งามเชย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กชายวันรบ เก็งรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงธิติมา เหมือนคิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงมณีรัตนา การกระสัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงสายใย สายชุมดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงสุริสา บุญเลียงมา

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กชายกล้า แกมกล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๒ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พาสดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กชายสงกรานต์ สมใจชนะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กชายสหรัฐ บุญยงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กชายสิทธิชัย อบเชยรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงกัญณิภา เชียวรอบ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงนิรมล สนิทประโคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงมลธิรา แก้วแบน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กหญิงวิภา สนันนามนัก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงสุณาพร คำนึงคง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา มุ่งต่อกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กชายชัยกฤต สุขสังวรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ตกงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กชายธีรพงษ์ โกติรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กชายวุฒินันท์ สุขจิต
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงปริชญา สมนอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงปณณิกา มุ่งมี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงยุภา สนันนามนัก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายจิรภัทร ทัศนะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายฐาปกรณ์ อยู่รอย
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงกรรณิกา งามเชย
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงเก็จแก้ว อินริ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงจีราวรรณ กิรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงพนิดา วงค์กระโซ่
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงพรวดี สัตตารัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงสมฤทัย พรมทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงอนุธิดา วงษ์ไพเราะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงอนุธิดา สุขแสวง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงกันต์ฤทัย เศษลือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๘

นายภานุพงศ์ อุในบรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๙

นางสาวสินิทธา แก้วสอน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๐

นางสาวสุนิษา อุตส่าห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๑

นายจีรวัฒน์ จันตรง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๒

นายธนภูมิ เชือมาก

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๓

นางสาวอพัดชา สัตตารัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๔

นางสาวจันทร์จิรา ปานทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๓ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๕

นางสาวธิดารัตน์ สุขแสวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๖

นางสาวนารินทร์ จารัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๗

นางสาวกัญญารัตน์ เการัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๘

นายธวัชชัย สายทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๙

นายบุญมี มินประมาณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๐

นางสาวณัฐริกา สวินชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๑

นายสดใส สัตตารัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๒

นางสาวนลินี เสริมชือ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๓

นางสาวสุภาพร สุบินรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กชายณัฐพล โฉมฉาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กชายธนกฤต เพียขันที
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงสุชานันท์ เมากระมล
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงอวิกา พงษ์วิชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กชายเกริกไกวัล สุภผล
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กชายปณวัฒน์ ยกดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดีโสภา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงจันทกาน สุโขพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

โลหากาศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงวรณัน ม่อมมิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กชายกิตติพศ ปานทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กชายจีรนันท์ สิงห์รอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วศร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กชายภูริภัฒน์ ท่าประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายศุภกร จานิกร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กชายธนิกรณ์ บุญมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงปานฤดี ฤทธิไธสง

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงวรัญญา จันทรคติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กชายตรีเพชร กันยะลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กชายวสัน พวงจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงภูมริน สิงห์อุดม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กชายวรพงศ์ เหลาเลิศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กชายไพโรจน์ ชนะคุณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กชายปฐวี ฉิมมาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กชายรวิภาส อินจะนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กชายกฤษฎา ศรีสุพงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๔ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ลีหาญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กชายคณิศร ปานหัตถา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กชายวัชรพงษ์ บุตรสืบสาย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กชายปยะราช ศรีแรต
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงรุจิษยา มีเอียมศิลป

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงศศิวิมล เอียมรัมย์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงอริสา ฉำโสฬส
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงปฐมพร มาจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ ชืนตา

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กชายยุทธชัย ม่วงสำเภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กชายวราวุฒิ แสดงจิตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงจิราพา บุญมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงประภัสศร กึมรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงปดิวรัดดา ศรียำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ มีใหญ่
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ รอบรู้
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กชายธนาศักดิ

์

เพียขันที
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงธันยธรณ์ งามพิลา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กชายนพีพัฒน์ ม่อมมิตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กชายฉลองชัย นุ่มนวลศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กชายธนกร สวนพฤกษา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กชายอภินันท์ ชืนตา

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงปรียา นะพะวาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงปยธิดา สาธุ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงพัชราภา สาธุ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กชายปรมี ฉิมมาลี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กชายพงศ์ศิริ โกยชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงอาภัสรา ตามบุญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงอุดมพร ม่วงสำเภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

พวงจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กชายสุภัทร ทังประโคน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงจันทร์ษา ยงปญญา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงวรรณิกา พ่อค้า
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงวรรวิภา ขยันหา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงศรัญญา เมืองไทย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กชายนิพนธ์ ซาบุญมี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กชายสมพร แข็งขันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงพรนภา ดีศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กชายภูรินท์ คนรู้
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงปภาวี สมุดตะโสภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงปวีณาภา สมุดตะโสภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กชายวรายุส บุญมามอญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กชายนิพิฐพนธ์ แสงดวง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กชายอนันตชัย สหุนิล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กชายจิรพัฒน์ เวศสุวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นามนาค
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กชายธนดล พรรณสนทิ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

แช่มทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กชายสมคิด พ่อค้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงพรพฤกษา เพราะแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เจริญเวช
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงสุกัลยา แสงคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงสุทธิดา ซาเหลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงอาภาพร โนนกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงนภาธาร ธรรมนาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ประเมินชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กชายอานนท์ คุณจาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงธีรกานต์ เปรียงพรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กชายกฤษดากร กลินผกา

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กชายจักรพรรดิ คงวง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กชายจารุวิทย์ อำพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทนนำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงกรรณิกา เขียววารี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงกรรณิกา เบืองบน

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชาตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงกัลยกร ดอกไธสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงกาญจนา โสประโคน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงกาญจนา สีดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงกุลวดี ศรีสุพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงเกตน์นิภา แววกระโทก
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงเกศมณี ศรีภู่
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงจรัสพร มาลาศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงจิรัชญา อนุรักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงจิราพร ฉิมชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กชายชินวัตร วิเศษทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กชายณัฐพล สุวรรณหงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กชายเดชาวัต เมฆชุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กชายทรงเกียรติ เจียมสกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กชายธนกฤต ทองสุภาพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กชายธนภัทร ขันธรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงชลธิชา เอกมาศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงชลธิชา ยังวารี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อบมาลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อัปมะโน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงชุติมา ปดตายะสังข์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงญดาพร สาลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงญาณิศา จีนชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงญาดา ฉำโสฬส
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงณัชชา พงษ์สวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงดลธกานต์ ปานกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงทิพย์จิรา พันธ์มะลี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา นามวิเศษ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กชายธนากร การเพียร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กชายธรรมศาสตร์ ละประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กชายธีรเทพ อยู่เย็น
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กชายธีรภาพ มิทราวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กชายนครินทร์ มากกว่าวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กชายนที เศษสุวรรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กชายนพดล เทศยงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงธณัตชา เศกขา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ประทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๑
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

กลินขุนทด

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วหลักคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงธารทิพย์ วุฒิยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงธิดาพร พูนพานิชย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรเนตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยมรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงธีรนาฎ ลีแสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงนัชชา อยู่สุขดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ หอมมะณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กหญิงนิศากร จะคำรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงนิศามล มงคลชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กชายนพดล กุยรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กชายนิวัฒน์ เลือนฤทธิ

่ ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กชายเนติธร ปญญา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กชายประเสริฐ กะรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กชายประการ ผลจันทร์งาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กชายปริเยศ เครือพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กชายพงศกร ศรประสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กชายพงศ์ติพร โสนางรอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กชายพงศ์ปณต พุทธิชาติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กชายพรสุข หล่าเพีย
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๒

เด็กชายพร้อมพร พิศพรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงนุสรา ยอดกล้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงเนตรนภา แสงราม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงประภาพร ชืนอารมย์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงปรารถนา พรรษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๗
เด็กหญิงปรีชญานันท์ สังฆวาที

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงปทติมาภร ศรีชมภู
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงปาลมินตา ไทยทองหลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงปยมาศ วงค์ชาลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงปยวรรณ สีลาวัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงพนิดา ทองทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๓
เด็กหญิงพรรณพฤกษา

ทันดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงพรรพิษา จองคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงพรรวษา เดชสม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงพรรษศรณ์ จิตสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงพรรัตน์ สุนทรพงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงพรวิภา ประกลม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ต่วนพิมาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ เขียวสนัน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กชายภรันยู ศรีสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เสาร์โร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กชายยศกร พินิจงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายรณพีร์ เปนนวล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กหญิงพลอยชมพู พิลัยวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงพศิกา แก่นนวลศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จันทร์ประโคน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงพิรามน นนทสุวรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงภัทราพร ภาอ่อน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงมัณฑนา ผ่องศรีงาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงเมทณี วงศ์ดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงยุพา เพียงรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขสำราญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงรามาวดี สวัสดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงรุจิรา งามตรง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงวรนุช เพชรเลิศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงวรรณกานษ์ หินกรอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงวรรณวิษา วงษ์หมัน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กชายรพีภัทร บานนางแย้ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กชายเริงฤทธิ

์

ผินสู่
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กชายวชิระ อินทเคหะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กชายวรากร ยังสนิท
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กชายวิศรุต ผลบุญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กชายศตายุ กล้าสงคราม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กชายศรัณชัย สุขประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กชายศราวุฒิ ถังนอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กชายศักดิเกษม

์

แฉล้มชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กชายศุภากร นำใส
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กชายศุภสัณฑ์ มณีวงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กชายศุภากร มะลิวรรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงวรัญญา เสริมศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงวราภรณ์ บริสุทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงวริษา ดวงมาเกิด
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงวิภวานี วงศ์คำเหลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงศศิธร สุขสมร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงศศิประภา สุวรรณรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงสิริวิมล เทียนหอม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงศิดา ปาคำทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงศุภิสรา อินกกผึง

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงสกลฑรัตน์ ตุ่มหนแย้ม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กหญิงสมจิตร ยินดีรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กชายสิงหา สุโขพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กชายสิริวัฒน์ ศรีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กชายสืบสกุล ปราบภัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กชายสุธินัทท์ รสหอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กชายสุริยา เกษหอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กชายสุวรรณ์ โคสีงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กชายโสภา ถะเกิงผล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กชายอนุชา ชะมาเพ็ชร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กชายอนุสิทธิ

์

รดนำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กชายอภินันท์ ชืนวิเศษสุข

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กชายอภิรัก เนาวบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กชายอรัญ จันทร์อยู่จริง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๔

เด็กชายอันดามัน รัตน์เสนศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๕

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

สมเย็น
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงสุธิมา ฉลวยแสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา หอมคมขำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงสุภัทราวดี ใสสดศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงสุภัสสร ขันทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กหญิงสุภานัน เกษกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงสุภาวดี อันศึกษา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงสุวภัทร เส็งไทยแท้
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงสุวิมล ม่วงประโคน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันโท
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงอรัญญา ไกรหอม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงอริสา นาราช
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงอัฐภิญญา ยอดเยียมแกร

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงอุษณีย์ ภูชุม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กชายกฤษฎา มันยืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กชายกฤษดา ยอดเยียมแกร

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เศียรประโคน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เสกขา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กชายชนวีร์ ขุมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กชายตะวัน โกยชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กชายทศพล ศรีแสนห้าว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กชายธนกร สมการ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กชายธนโชติ พันธ์อุ่น
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กชายธันวาธเนศ จันตึก
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กชายบุญเหลือ ดาศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สังขระ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงธิดา เรืองรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงธีรนาฏ กอแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ ราษกล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กหญิงบุษยมาศ เชิอฉุน

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงปาลิตา พินิจนาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงพรทิพา สร้างนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กหญิงพรนภา สุภาพ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กชายพันธกานต์ พอกพูน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ชนะสงคราม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ นินทะสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กชายภานุพงษ์ ศรีสมศักดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กชายเมธี ถานโอภาส
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กชายไม้งาม ผึงประสพ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กชายยุทธนา ยอดนางรอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กชายวงศพัทธ์ พันธะไชย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กชายวัชระ ใสโสพล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กชายวันชัย ชึรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กชายศุภวัตร บุญขาว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่เล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กชายสุตตันตะ เกิดประโคน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กชายอนุรัฐ บุญนำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กชายอินทัช บุรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงพลอยทินี การณะรงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงแพรวา ปราณีต
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงรพีพร แสนมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ วงศ์ปรีดากุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงสาวิตรี มุขประดับ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กชายเจษฎา เพียขันที
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กชายชนินทร์ จันศิลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๐
เด็กชายสมบูรณ์แบบ ปกเสติ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กชายสิทธิชัย นาดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กชายอภิชัย จิตอารี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงกัลยาวดี คำละออ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงชาลิสา แสนจะบก
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงณภัทร แสงใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงมัณฑนา สารคร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงแมร์ทิพย์ ภูมิพันธุ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กหญิงศิวพร กุลวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา ไพรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงสุวนันท์ แก้วศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กชายวัชรพล พรหมภักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กชายธนทรัพย์ ศรีกิมแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กชายกฤติพงษ์ สดรุกขา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กชายกฤษฎา เมฆโซ่
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กชายจิรภัทร ยอดเยียมแกร

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

สิงห์จานุสงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กชายฉันทกร ร่วงปาน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กชายชาคริต สมหวังได้
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กชายชำนาญศิลป โพธิศรี

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงกชกร ร่วมขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จินดาศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงกนิษฐา กลินทับทิม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ วงศ์ตรีเนตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุภศร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงใกล้รุ่ง ศรีรัตนพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงขวัญธิดา จันทะคัด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงจารุภา พาพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงจิณห์นิภา คุณชืน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงจิรนันท์ จีนฉายยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงจิรภิญญา ชินเกตุ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ยอดนางรอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กชายณัฐภูมิ ฤาโสภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พระยุงดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ตุ่มผะกา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กชายทรงวุฒิ แฉล้มชาติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กชายธนพล กุยรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

สุโขพันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มุกดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงชลิตา ยืนยง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงชุฎาภา สว่างเนตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ เปรงปราง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงณิชา ศิลชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงนพสรณ์ พลทองมาก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงณัฐสุรางค์ จันทร์อยู่จริง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา สุดช่อง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงปวีณา โพธิตก

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กชายพีรวัฒน์ โคตรภูธร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงปาลิตา สำลีบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงพรรณนิภา ชะรุมรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงไพลิน พลเมือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กชายวนัส ชูนางรอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ เสริมผล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วนรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีกิมแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กชายสมชาย บึงบัว
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กชายสุรมงคล ราศรีประโคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงศรุตา จงประโคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงศศิสญา แก้ววิเศษ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงศิขรินทร์ เรืองรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงสาวิตรี มวลทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงสุทธิรักษ์ ราชมะโรง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กชายอนุศิษฎ์ บุญแสงส่ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ วาปโส
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กชายพชร ปตตาเขสูง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กชายศิรศักดิ

์

ฉำโสฬส
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา เนืองสกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงณิชาภา ชะบัวรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงทิฆัมพร กาละนีโย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงพนารัตน์ รักภูเสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงวณิดา สีดาชมภู
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงสิรินทรา พรหมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กชายกิตติธัช ปานใจนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กชายเจษฎา วิชานนท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กชายธีระภัทร พรมศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กชายภูธเนศ กอเมืองน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กชายภูรินทร์ หมันจำรูญ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงชณิตา สีโนนยาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๘
เด็กหญิงประกายดาว ฤทธิพันธุ์ม่วง

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงพัชญามน พันธุ์คง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงมนรดา บุตรสืบสาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงรัตนาวดี โคตภูธร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กหญิงรุจิรา อยู่นางรอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๓
เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ ปราบหนองบัว

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กหญิงสิรินันท์ คำณะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงสุพัชชา ดวงชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กชายคุณานนต์ คุขุนทด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กชายธนัช ธรากรเทพธี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กชายบรรณสรณ์ บาลโสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กชายพิธพร ปุยะติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กชายวาทิตย์ ไพบูลย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กชายวิทยานิพนธ์ นุ่มนวลศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงชนิตา สุดาจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อาจเอือม

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงธัญธร โพธิศรี

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ ชืนหล่อสังข์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงปาลีณัฐ นามสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงพรทิพา ใยคำโพด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ยางหงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เฮงยศมาก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๔ / ๔๙๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงโมรินดา บุตรสืบสาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงยลธิดา พวงพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงวิวรรธนี สมรูป
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ เหมวิหก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กชายภูมิพัทธ์ โสมะวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ชิมเสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงณัชชา สระประโคน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กชายพิชชากร กลินหวล

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงแพรวณภา บุญสิงห์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงวดีพรรณ แสนโคตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรประสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กชายโกศัลย์ พุทธจิตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กชายเขษมศักดิ

์

อ่อนทองหลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงเกษศิริ โทนะพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กชายชัยชนะ อนุภาพ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แก่ลำราช
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กชายชาคริต เรืองไพศาล
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กชายชาญณรงค์ แผ้วไธสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กชายเชาวน์วิเศษ โพธิศรี

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ แดนสันเทียะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงเจนจิฬา การสอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงชนิกา อภิบาลศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ชายกันหา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กชายณลงกรณ์ พิกุลหอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๔
เด็กชายเทพประทาน สุริยันต์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ทองหล่อ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กชายธนะชัย ใจชืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงทิพยวรรณ บรรเทิง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงนิตยา สุภาพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กชายนพรัตน์ สิบอ่อน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงพรพิสุทธิ

์

พิมพ์เบ้า
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงพรลภัส สันตะพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงพรวิภา ลาวงษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กชายพงศกร อ่อนวาที
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ชาวตลาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๕
เด็กหญิงพลอยทับทิม

ปนะเก
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงเพราะรักษ์ อุ่นพิมาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงภัสสร แย้มอยู่
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงมนฑิรา มุกดาคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงมลวิภา โสมศรีแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงมาติกา ทรการ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ แต๊ะอินรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กชายพลอยแดง แก้วรากยาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กชายพิษณุพงษ์ พันธ์ถวิล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กชายพีรพล ทำทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กชายภควัตร ธรรมประโคน
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เสกขา
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กชายภูวดล ก้อนจันดา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กชายมนตรี นวลปกษี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กชายรัฐชตะ ชาติภูมิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงวาสนา บุญลอย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงวิภา ฮาดดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงศรัญญ่า คุ้มจันทึก
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กหญิงสินีนาฏ รุ่งพิรุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงสุพินญา ถาหนองบัว
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงอรนุช ชดารัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงเนียนละออ เตือยตุ่น
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ดีงาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา คำเคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา แก่นกล้า
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงอาภัสรา ศรประสิทธฺ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงพัทรียา พันธุ์คง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กชายภูรินทร์ ศรีจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กชายวรรณวัฒน์ อุตราศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กชายวรากร บุตรราช
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงเกศกนก น้อยพลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงเบญจมาศ คงคำวร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงจิรนันท์ หร่ายขุนทด
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กชายษายน บุญเกิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กชายอภิวัฒน์ โลแพทย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๐

นางสาวกรรณิการ์ ปานใจนาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๑

นางสาวกัญญารัตน์ อินทร
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๒

นางสาวจุฑามาศ ศรีแสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๓

นางสาวเจนธีรา นิลสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๔

นายเจษฎา พูนแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๕

นายชนาธิป สวนพฤกษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๖

นายชิตชัย ชำเรืองฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๗

นายทวีศักดิ

์

บุญจริง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๘

นายทีปกร สุวรรณปณฑะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๙

นางสาวชยุดา ทุยประโคน
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๐

นางสาวชลธิชา สุวรรณกูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๑

นางสาวญาณิศา แก้วชนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๒

นางสาวณัฐธิดา เอมโอฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๓

นางสาวดวงฤดี วิริยะดวงอนันต์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๔

นางสาวดาราวลี เชียรประโคน
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๕

นางสาวธนพร ธิติรัตนโชติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๖

นางสาวธัญเรศ จำปาโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๗

นางสาวธัญญเรศ สิทธิชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๘

นางสาวธันยา สว่างใจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๙

นายชนะชัย ศรีสุพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๐

นายธนากร เจริญรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๑

นายนรินทร์ อินศรีเมือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๒

นางสาวนภาพร เหลาหวายนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๓

นางสาวนิสา เทียมสงวน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๔

นายนิติพล โมคศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๕

นายบดินทร์ ศรีกิมแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๖

นายปริญญา ประทุม
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๗

นายปริวัฒน์ สำราญรืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๘

นายปรติ ยกดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๙

นางสาวปวรรณรัตน์ ศรีกิมแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๐

นางสาวปวีณา ชันน้อย

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๑

นางสาวปาริฉัตร โล่ห์เพชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๒

นางสาวพรรณนิภา ขุนรักษ์พะเนาว์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๓

นางสาวพรรัตน์ดา ธรรมสาร
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๔

นางสาวภัทรวดี คำนุ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๕

นายภูวนัย ตรีวิเศษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๖

นายรัชสิทธิ

์

พงศ์สุปาณี
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงมุนินทร์ สีสมงาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๘

นางสาวรติรัตน์ คิมหันตา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๙

นางสาวรุ่งฤดี คีรินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๐

นางสาวรุจิรา จินพละ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๑

นายสัญชัย ทินรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๒

นางสาววิภา ไชยตะมาศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๓

นางสาววิภาดา กุลศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๔

นางสาวศจี หวองวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๕

นางสาวศศิกานต์ เลิศลำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๖

นางสาวศิริกัญญา อาวุธพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๗

นายโสภณ บุตรทะลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ การดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๙

นางสาวศุภลักษณ์ รุ่นเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๐

นางสาวศุภานัน เกียนประโคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๑
นางสาวสมปรารถนา สีกำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงสร้อยทอง สุริยะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๓

นางสาวสลิลทิพย์ เขยนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๔

นางสาวสุพรรณษา เติมโรจนสิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๕

นางสาวสุภาวิดา ศรีผดุง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๖

นายอภิวรรธน์ เอมโอฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๗

นายอัคเดช บุญปลืม

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๘

นายอัษฎา ภารวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๙

นางสาวสุวรรณา ฉิมกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๐

นางสาวเสาวภา คงเปนนิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๑

นางสาวอนงค์นาถ หอมมะณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงอริสา แก้วกลม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๓

นางสาวอินทิรา งีบส่อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๔

นายเจษฎาภรณ์ จันทร์อยู่จริง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๕

นายชูเกียรติ สุขโข
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๖

นายนพรัตน์ ปานใจนาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กชายสหรัฐ จงรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๘

นายอนุพงศ์ พาพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๙

นางสาวกฤติยา ปะกาเร
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๐

นางสาวฐนิดา อาจเอือม

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๑

นางสาวบุษบา อ่อนสุระทุม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๒

นางสาวปนัดดา นาราช
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ยืนยงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๔

นางสาวภาวิดา ดวงประทีป
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงสายสุณีย์ แก่นอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๖

นางสาวสุดารัตน์ รสหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๗

นางสาวอริสรา ลำจุมจัง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๘

นายเกรียงไกร ประสงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๙

นายไชยกานต์ จันศิลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๐

นายพงษ์สิทธิ

์

ทุมมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กชายสันติภาพ พรมไพร
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๒

นางสาวกนกจันทร์ พันธ์จริต
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงกมลวรรณ สาตะสิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๔

นางสาวกฤษณา ประดิษฐ์สินทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงกานติมา แสงงาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงจริยา พรหมภักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๗

นางสาวณัฐศรินทร์ พงศ์มณี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๘

นางสาวนภาธาร แดงวิบูลย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๙

นางสาวพลอยไพลิน พันธ์ศรีวนิช
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๐

นางสาวยุวดี คงรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๑

นางสาวรัตนาภรณ์ โสมะมี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๒

นางสาวสุรางคณา กองเสลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๓

นางสาวอารียา พิลาธร
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๔

นางสาวแอนนา บุญคุณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๕

นางสาวอักษราภัค เริงสมุทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๖

นางสาวณฐสมร สุทธิธรรมานันท์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๗

นายพีรพัฒน์ พรหมลักษณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๘

นายเอกสาร หลักคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงจารุภา มีอิสระ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๐

นางสาวนริศรา ก้งทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๑

นางสาวอติพร เดียงสา
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๒

เด็กชายสินธนา สุขชรา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๓

นางสาวจุติพร ผ้างาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๔

นางสาวพรพิมล จงกระโจม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๕

นางสาวอุบลวรรณ ปอมโคกสูง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๖

นายเสรี แก่นจัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๗

นางสาวนฤมล แสงบัวท้าว
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๘

นางสาวมลธิชา ชืนอุรา

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๙

นางสาวกชกร วงค์ใหญ่
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๐

นางสาวกชกร วัลลภ
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๑

นางสาวกชกร สีดาดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๒

นางสาวกนกวรรณ์ นามวิเศษ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๓

นางสาวกรรณิการ์ อุปไมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๔

นางสาวกัญญาภัค สุพรรณ์นอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๕

นางสาววริศรา สานนท์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๖

นางสาวจิณห์นิภา วอนวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๗

นายชิราวุธ เชือสีดา

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๘

นายฐานันดร ชะรุมรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๙

นายณัฐวุฒิ วัลเปรียง
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๐

นางสาวจินดามณี คงคำวร
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๑

นางสาวชนิกา ม่วงสำเภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๒

นางสาวชุติมา มีสมานพงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๓

นางสาวฐิติยา สุดใจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๔

นางสาวณัฐริณีย์ บุทศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๕

นางสาวตรีรัก วาทวิจารย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๖

นางสาวทราภรณ์ เนาวบุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๗

นางสาววรางคณา ศิลปกษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๘

นายธัญลักษณ์ ศรประสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๙

นางสาวธัญญารัตน์ อึงประดิษฐ์

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๐

นางสาวนันธิดา ศรีวา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๑

นางสาวนิภารัตน์ เหลืองสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๒

นางสาวนิรมล อินทร์พลทัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๓

นางสาวปนัดฎา เลือนฤทธิ

่ ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๔

นายบุญญฤทธิ

์

ชัยประสิทธิกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๕

นางสาวพรนภา กันเทศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๖

นางสาวภัทราพร วิเศษ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๗

นางสาวภิราวรรณ สงปะคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๘

นางสาวมัลลิกา ทาตะวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๙

นางสาวยุทธิกา ชะมาเพ็ชร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๐
นางสาวเยาววลักษณ์ กลันบุญ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๑

นางสาวรัชนีกร ถือสมบัติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๒

นายรัตนสินทร์ คงพินิจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๓

นายราเชนท์ เณรกูล
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๔

นายวายุ วงค์หนูพะเนาว์
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๕

นางสาวรุ่งสร้อย อึดจันทึก
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๖

นางสาววณิชกรณ์ กองแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๗

นางสาววรรธิดา อบมาลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๘

นางสาววันวิสา รุ่งพิรุณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๙

นางสาววารุณี ไทยลือนาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๐

นางสาววิภาวดี นวลสำลี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๑

นางสาวศรัญญา ชืนสำโรง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๒

นางสาวศศิกานต์ จินดาศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๓

นายศักดิชัย

์

ยอกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๔

นายสิทธิกร สิงห์ชาดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๕

นายสิทธิพล ดอกไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๖

นางสาวสไบทิพย์ นุ่มนวลศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๗

นายอธิวัฒน์ แสงกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๘

นายอัมรินทร์ ตุ่มดาวเรือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๙

นางสาวอภิญญา คานทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๐

นางสาวอัญชุลี วันสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๑

นางสาวอารยาภรณ์ พลเศษ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๒

นางสาวอารีรัตน์ ชูสง่า
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๓

นางสาวอำพา แก้วกลม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๔

นางสาวอุษา พิลาวุธ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๕

นายธีระพงศ์ บริสุทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๖

นายนันทวัตน์ บุญพิโย
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๗

นายปริญญา นิมประโคน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๘

นายศรุต เสมียนรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๙

นายศุภสิทธิ

์

วงษ์นิช
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๐

นางสาวณิชานันท์ สารนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๑

นางสาวธัญญาเรศ ยืนยง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๒

นางสาวบงกช ไตรจักร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๓

นางสาวปยวัลภ์ ลีสม
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๔

นางสาววรรณา ไชยหงษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๕

นางสาววิชญาพร โสมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๖

นางสาววิภาดา อุ่นอินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๗

นางสาวสิริรัตน์ วัดศรีพะเนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๘

นางสาวอารีรัตน์ ศรีลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๙

นายณัฐวุธ โลสูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๐

นายธนวัชน์ เสียมเพ็ชร
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๑

นางสาวเกวริน โทจรัญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๒

นางสาวเกศดาพร เมืองสีดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๓

นางสาวเกศสิณี ปะแดง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๔

นางสาวขนิษฐา เจริญภาพ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๕

นางสาวจิณัฐตา ปานใจนาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๖

นางสาวจุฑามาศ ด้วงแหวะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๗
นางสาวพิชญาณ์มญชุ์

ชะบัวรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๘

นางสาวชลธิชา แก้วแสนเมือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๙
นางสาวธัญญาลักษณ์

บุตรสืบสาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๐

นางสาวนริศรา ตระกูลศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๑

นางสาวนริศรา ทำมวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๒

นางสาวนฤภร ฮดโท
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๓

นางสาวนิรมล ชะมาเพ็ชร
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๔

นางสาวปรียานุช อันศึกษา
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๕

นางสาวภัชริดา ลุรงยศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๖

นางสาวรสริน พิพัฒบริภัณฑ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๗

นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๘

นางสาวสุวนันท์ ไชยจักร
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๙

นายณัฐภัทร สหวัฒนชาติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๐

นางสาวจุฑามาศ ปรีชากุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๑

นางสาวทรรศนีย์ เชือนางรอง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๒

นางสาวบัวชมพู วิเชียร
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๓

นางสาวบุษบา เพียรกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๔

นางสาวพลอยไพลิน หมึกสี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๕

นางสาวนันท์นภัส นารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๖

นางสาวพิมพ์ชัญญา ยางหงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๗

นางสาววชิรารัตน์
รัตนะสานนท์สกุล ๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๘

นางสาวศุภรัตน์ ดวงแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๙

นางสาวศุภานันท์ บุญศักดาพร
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๐

นางสาวสุพรรษา ภาษาเวศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๑

นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๒

นางสาวอทิติญา ฟกเงิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๓

นางสาวอริญา ศิลาคม
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๔

นายปฐวี โทศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๕

นางสาวปญจา เพิมดี

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๖

นางสาวสุภาภรณ์ พรหมลี
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๗

นางสาวสุวารี บุญเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๘

นายชิษณุพงศ์ ทองคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๙

นายสุธิคัมพร นามวิชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๐

นางสาวทศพร ไชยตะมาศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๑

นางสาววิภา อินเจริญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๒

นางสาวศิริรัตน์ วันชาดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๓

นางสาวสุฐิตา พาราศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๔

นางสาวชลดา วาปเน
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๕

นางสาวชลธิชา ชินภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๖

นางสาวทิพย์วรรณ จันทสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๗

นายศรันย์ จันทร์โพนงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๘

นางสาวจุฑามาศ อาวุธพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๙

นายปฐมพร ไชยสุริยวิรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๐

นางสาวสิวะพร พลีใส
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๑

นางสาวศศิธร หล่าโพนทัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๒

นายต่อสกุล กุลกลางดอน
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๓

นางสาวปฎิญญา ศรีนอเนตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๔

นางสาวกนกพร บุญรักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๕

นางสาวขนิษฐา โรจน์บุญถึง
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๖

นายณัฐพล เกิดโชค
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๗

นางสาวเจนจิรา ทิพวัลย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๘

นางสาวญาโนทัย สุขเกตุแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๙

นางสาวอังษฏา เหียดไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๐

นางสาวอาภัสรา รุ่งพิรุณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๑

นายวิธวินท์ สินธ์เทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๒

นายธนวัฒน์ ศรีทานอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กชายพัชรพล วงษ์ใหญ่
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๔

นางสาวนวรัตน์ ทรงประโคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๕

นางสาวนันทิตา แปะประโคน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๖

นางสาวนันทินี แปะประโคน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๗

นางสาวนิภาพร ชะมาเพ็ชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๘

นางสาวพานิดา ชายทวีป
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๙

นางสาววนิชชา เพียโคตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กชายอัฐษฏาวุธ ใสสดศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กชายวิทวัส สวนเกตุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กชายศิลปกรณ์ แสงกล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสาวรส
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กชายศักดิขริน

์

พิมพ์สมาน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กชายภัทรมุนี สีภู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กชายสรณ์สิริ ดำมีขาว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงสุจิตดา เลือนสุวรรณ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงบัวแก้ว กนนนางรอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงทองภาษี จู๋นางรอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กชายจีรภัทร ยังวารี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กชายณัฐพร เหยียดกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กชายธีรวงศ์ เหมวิหก
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กชายนราทิพย์ บัวผาย
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ยอดนางรอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๖

เด็กชายสิทธิชัย ยวงรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ สีทา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงปาริฉัตร บัวสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ เกษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีจันงาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงรัชรินทร์ ลายทองคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงสุจารี วันคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงสมิตา บังกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กชายวรายุทธ โกยชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กหญิงวรรณวิษา บำรุง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงธีราพร ว่องไว
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กชายสมเดช เลือนสุวรรณ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงเพ็ญ โสนางรอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กชายอนันต์ บุญพามี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๔ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ เรืองไพศาล
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กชายพรพิทักษ์ สมานมิตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงรมย์ธีรา มีรส
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงรินรดา เหล็กจีน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงพิลลภัทร ศิริดล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กชายกฤษฏา ยอดนางรอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กชายณัฐพล สิงห์ทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กชายสุเมธ สวัสดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กชายธีรพัฒน์ บุตรสะอาด
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงกวินนาฎ ว่องไว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงเจนจิรา ชูแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงจันทิมาพร กลิงรัมย์

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงดลยา แสนทวีสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กชายจิรเมธ แก้วประเสริฐ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กชายชัชนันค์ เย็นนาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กชายนัทธพงศ์ เจริญขุนทด
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ รสน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กชายพงศ์สุภา แก้วกำกง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กชายลิขิต เพชรประกอบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงณันธพร ดวงนิล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงนันทรัตน์ พินิจกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงศศินิภา นิลสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงโศภิษฐา เสกขา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กชายชยางกูร เลิศลำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กชายจิรายุุ ศิริวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กชายภูรินทร์ เพ็งคำแสน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กชายภควัต ประทา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กชายสุทิน สังข์สิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กชายอนุวัฒน์ พิมพ์พาคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กชายอัมรินทร์ คุ้มไพฑูรย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขอเลือนกลาง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ เทียนจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงวันดี สุดดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงเบญญาภา พรหมบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงแพรว นามวิเศษ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงไพลิน โสมัสสา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงสุจิรา สอนสัตย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงสุทา วงสีดา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงอริษรา ปดตาโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กชายฉัตรดนัย บุตรนาค
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กชายวิทวัส นามประเสริฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กชายศรายุทธ พันทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กชายศราวุธ แก้วดก
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กชายอภิรมย์ ศรีบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงชฎาพร ชัยลินฟา

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงดุสิตา ปุราถาเน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงมินตรา แก้ววิเศษ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงสุกันยา แก้วขวัญข้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เมืองมูล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ วรรณา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงสุทธิมนต์ คำสีลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงณัฐชนก สาขา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงวิลาสินี ตองติดรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กชายกรกช สังสุวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กชายคณิศร พิมพ์พาคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กชายวรรธพล ภูบานชืน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กชายวีรภัทร ภาษิตตานนท์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กชายศุธงชัย ศรีนอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงธิดาเทพ คานหัวเราะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงปณิตา สุรินทร์ราช
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงปรีญาพร ปรีชากุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงพิมพ์พร คงสืบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงภัทรสุดา ลอบกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงวาศิณี ศรีพารา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงอินทิรา เอมประโคน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงอัยระดา เทียงสงัด

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กชายจิรภัทร แสงย้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงสุภาวิตา นนธิสอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงกรรณิกา พิทักษ์พันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กชายอนุพงศ์ เข็มมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันธ์ถวิล
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงนาฎลดา ประสิทธิกูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แซ่ว่อง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กชายศราวุธ ทองเปยม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทรเสนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงรัตน์ดา สืบสุนทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงวิมล แจ้นจันลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กชายอภินันท์ จำปกาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงกาญจนา แม้นสุรา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงเบญจมาศ นารินยาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงอาทิตยา เทียบหว้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงพรชิตา ราฎธรรมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นนธิสอน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กชายบุญชู แขมคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงบุษกร สังสุวรรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กชายทินกร ทวดอาจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ปราบไพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ยุตกิจ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กชายภิณโย เหมวิหก
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กชายวุฒิกร ทองสงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์พิรม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงธนัชภรณ์ บุญสงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กชายอลงกรณ์ สังสุวรรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงมินทนา ศรีสมศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงสิราวรรณ อมกระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงอลิสา ทองเสมียน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กชายวิชาญชัย มะณี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กชายเจนนิพัทธ์ จัตุกูล
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กชายต้นกล้า พินิจนาม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ นาราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงฐิตา นวนทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงนิศา โมงเลียม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงปยะดา ได้พร้อม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงพิมลดา ไพเราะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๔
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

เตือยตุ่น

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงวารุณี รักศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงเหมือนฝน พึงประสพ

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

บานนางแย้ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กชายนรินทร คัดกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ ประทุมไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กชายเสกสรรค์ ศรีประโคน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงกรกนก นาราช
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงจีรนันท์ มันจิต

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ดำมีขาว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา ผะกาเกตุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงฐิดาภา ยอดนางรอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงบุษบากร ทองงาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงภูริตา เรียงนางรอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ เขยนอก
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กหญิงรัชนีกร แหลมชิม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงรุ่งพร สังฆะระ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงลลิดา ลอกประโคน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงศศิวิมล สุกกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงสุพรรนา มังมี

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายชินดนัย หาจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กชายนัทตพงษ์ ยังวารี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงสิรินยา สุรเนตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงสกุลตรา สุรเนตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กชายนเรศ ฤทธิรืน

์ ่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กชายกิรติ จิตหาญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กชายเกษมสันต์ น่าชม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กชายคเชนทร์ สู่นางรอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

เตือยตุ่น

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กชายเจษฎา อุ่นเรือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กชายธนาวุธ ทรงประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กชายธนบูรณ์ หาญเหียม

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กชายธวัช โกยชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ถังนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กชายมีนา แก้วแก่
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กชายอรรถพล กลนางรอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงจีรณา ปลาน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงรจนา เรือนไทย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงวินิธา ทองด้วง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงสุนิสา แต้มประโคน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กชายกรรชัย มูระคา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ มูระคา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กชายบุลากร ไมประโคน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กชายวรวุฒิ ไชยลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กชายวิทูรย์ เปนนวล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กชายวุฒินันท์ จันทสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา อุ่นเรือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงฉันหทัย มังนางรอง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงชุติมา ยอดนางรอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีนวล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงปณิดา ประเมินชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ คำมุงคุณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงวราภรณ์ พิมประโคน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงวรรณี สุกกูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา เชือนางรอง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดนางรอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงนันทิชา ประเสริฐศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงปุณยาพร จาดพิมาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงนพวรรณ สุขรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดวงตะวัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ ชายสำราญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กชายจักรินทร์ นามสิงห์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กชายกฤษณะ โปงเส็ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงพัชรีย์ ยอดนางรอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กชายสุวัตร์ สุราราช
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กชายทักษิณ ไมประโคน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กชายธวัชชัย นาคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กชายธีรภัทร ปลัดวิเศษ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กชายรุตินันท์ พรมลิ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กชายวทัญู แก้วศรีใส
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กชายวิวัฒน์ เรือนไทย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๙ / ๔๙๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กชายสุดทอง พลชำนาญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงพรรัมภา ปุยะติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงพิรญา อัญชุลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เทียนถวาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงภัทราวดี หงษ์วิเศษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงสุภพร ศรีแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงสุภัสสร ส้มสาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

ทะวะลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กชายธนภัทร แก้วแก่
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กชายนิลพัฒน์ เชือสูง

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กชายพีรภัทร ทับภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กชายพงศกร ทองนางรอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กชายภูทรัพย์ บุญเทพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กชายสหภาพ ปุมประโคน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายสิงหนาท ได้พร้อม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายสรวิศ อ่อนวาที
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กชายอนวัฒน์ อินดูไทย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กระโจม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงกัลยา ทองนางรอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงจิราพัชร ศรีอร่าม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงพนิดา ร้อยประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงวรรณิสา อุ่นเรือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

พอกทรัพย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กชายธนรัชต์ ไตรยราช
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กชายสุทัศน์ จันสุวรรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กชายจงกล สอิงทอง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กชายธีรภัทร ชมภู
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชำนาญรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กชายปฏิภาณ ลือลัน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กชายพีรภาส แวมประชา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กชายพุทธพงศ์ เบ็ญจคุ้ม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กชายภูริภัทร เหล็กเทศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ร้อยประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กชายนครินทร์ กระโจม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์อาหาร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงอุไรพร ชาวดร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงสุภาพร เบ็ญคุ่ม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงพินญาดา เตือยตุ่น

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๓

นายณัฐพงศ์ หาญยิง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงกนกพรรณ แซ่เนียว

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๕

นายปยะ ไมประโคน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายฐณะวัฒน์ เปนนวล
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว คงเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงจริญญา ชมภูกูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา เตือยตุ่น

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงสุจินดา มูระคา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงศิรินทรา กงค์ประโคน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๓

นางอัมรา โพธิขาว

์

๒๖/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงสิริยากร กาวิรส
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กชายอมรเทพ สารภีร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงภัศรา ร่มเย็น
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายนิธิศ พลอามาตย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายฤทธา สีม่วง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กชายปราโมทย์ โหงอ่อน
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงญากานดา ศรีตะสังข์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงธนัชชา สมเพ็ชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงวิภาดา ลุนลาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพชรประโคน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กชายธนากร อินทรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงจิราพร โกยชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๖

นางสาวทิพาพร แข็งพิลา
๐๘/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กชายโกเมศ จีนประโคน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กชายพัฒนินท์ พรหมวิหาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กชายนีลวัสน์ ชืนพงษา

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ โพธิแก้ว

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงกมลวรรณ คำพู
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงชลกร ยุวะกนิษฐ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กชายเขตตะวัน กระพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุยปอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กชายกฤษณะ จีนเกา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงชนิดา ดวงดารา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กชายศักดิพล

์

ศิริสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายชัชวาลย์ จันทร์อยู่จริง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายศรายุธ เจิมจันทึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายอภิรักษ์ เสาชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กชายอนุชา จันทร์อยู่จริง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กชายนภัส ปานใจนาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายปฏิวัติ โคสีงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กชายสุรชัย แสงทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกาแกกูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กชายพงศกร ตุ่มดาวเรือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงพรชิตา เหลืองสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงสุมิตรา พูนมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงอโนทัย อุปไมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สวัสดิวงค์

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงจิรารัช ชืนพงษา

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงจารุวรรณ พรมโสฬส
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงธารทิพย์ แก้วกัลยา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงกัลญารัตน์ วงค์ทิมารัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กชายภูวดล ปานใจนาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงวิจิตรา สีสา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กชายอัศราวุฒิ จูกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กชายธีรวัสส์ จรูญประโคน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กชายธีรวัสส์ จันทร์อยู่จริง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กชายวีระพัฒน์ พรหมวิหาร
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กชายธนวุฒิ เย็นกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงรัชมน เกิดบัว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พูนสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กชายชาญณรงค์ พรหมโสฬส
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กชายอนุรักษ์ ดวงดารา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงพิริษา พิมพ์เสน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กชายคชาธาร พลคำแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กชายชนวีร์ บานฤทัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กชายณัฐนนท์ แผนกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๒ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แผนกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กชายภาสกร โสมกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงปวีณา ไชยทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา จีนเกา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงมุธิตา เบ็ญณรงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กชายวิษณุพงษ์ อาจหาญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กชายคณิศร บำรุงชีพ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กชายคมชาญ สินเธาว์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กชายฐปนยศ สุริยะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กชายณัฐพล เจริญบุญเกตุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กชายปรัญชัย พนมเจริญสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กชายอาณัฐพล ทาลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงกมลศิกานต์ ปานทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงบุตรศยา สริรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงษมานันท์ หินกรอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงภานุมาศ วรเชษฐ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ โนนทิง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงชมพูนุช บุญประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงนรมน จำนงค์สุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงญานิกา ชาภักดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กชายเปนหนึง

่

คุตะนนท์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ธงชัย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงขวัญมณี กิริยาดี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กชายพิทักษ์ สมานมิตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กชายขิมวิชัย โหมกพิมาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กชายธีรทัศน์ กะตัญู
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายพงศกร ต่อชีพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กชายศตวรรษ ปจจัยโคนัง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กชายสุทัศน์ บุญไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ โปราณานนท์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา สายทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงณัฐรัตน์ หล่าหนูเหม่า
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พันธ์มี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงนฤมล ปนะกาพัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงพุธิตา บุญแข็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๓ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงสมิตา ปนะกาพัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงสุนีย์ ปจจัยโคนัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กชายพชรพล สีเย็น
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทาลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงกุสุมา หล่าหนูเหม่า
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงสุภัสสรา รักษ์ศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กชายคมสัน ศรีบุญเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กชายทรงวุฒิ เปรียงพรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายเมธี หนุนเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงศศิกานต์ จำนงค์สุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงไอนำ มุลอามาตย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงชลัมพุ จันทศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงมุกมณี กิริยาดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญทูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กชายเจษฎากร อุ่มพิมาย
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กชายเจษฎาวุฒิ สมานมิตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กชายชินวัตร จำนงค์สุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงกนกพร บุบผามาลา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงกัลยา แพงพรมมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ อินทร์สำราญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายวีรพล แสงสุวรรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แสงรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายอุเทน ยืนยง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายจีรวัฒน์ นามเกษม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กชายคฑาวุธ สุระสรางค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงวรรณพร คำปุย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กชายรณชัย แน่ประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กชายอลงกรณ์ ซ้อนรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงอาริยา เทือกอุด
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กชายสมเดช เย็กรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กชายณัฐพล บุญเตลิด
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กชายณัฐพล จันทฤาชา
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำสุนทร
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงนันทนา พิลาธรรม
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงจันทร์สุดา สมศรี
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๔ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงยุวภา เงินไทย
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายพิพัฒน์ ภูบุญพรม ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กชายศักดินรินทร์

์

เชือโท

้

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กชายพนาพร แข็งกล้า
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กชายวีระพงษ์ ฤทธิรัมย์

์

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ บุระคร
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายสุรพัศ มูลนี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กชายธนกร จันทฤาชา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงศิรามาศ บัณฑิตย์
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุขจิต ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงเทพนรินทร์ อุตตะมะ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงอภิญญา ลาพุฒ
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงเจียระไน ชมภูภักษ์
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน สุบินรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงสุชานันท์ คงคา
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงบุญญาพร สระปญญา
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงกฤษณี แสวงผล
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงวาสนา จันทพันธ์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ อาจเจริญ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงพัชราภา ยอดนางรอง
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงวิชุดา หม่องคำหล้า
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงอชิรญา ปกสีระเก ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงชนินาถ พลกลาง
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชืนรัมย์

่

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายธนกร แซ่ลี

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กชายยศกร เสียมเพ็ชร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายธีรภัทร พรมนัส
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุพรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายวีรเทพ พินิจนาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กชายเอกภพ สีดาชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายเรนดนัย บุญมามอญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงศิริประภา สมมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงพรรณิษา สุขลำเลิศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงกันตนา ประจักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงภัทรวรรณ ประนางรอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๕ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงสุธาสินี แซ่เอียว

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงทับทิม จบสัญจร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กชายธนกร เสกขา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กชายโกมินทร์ สุดดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กชายณัฐพล หาวเหิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

อุ่นใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กชายนันทยศ ทองทูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กชายธีรเดช ประนางรอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กชายศรันย์ ประจักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กชายเอกรัตน์ ตุงกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงกวินทิพย์ ประจักษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงวาสนา ศรีสุธะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงทิพย์วัลย์ ประจักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กชายธิมากรณ์ ผายแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา ประดับมุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงจันทรา ประนางรอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กชายคมชาญ ดอนไพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กชายภรัณยู โจทกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงอภัสรา ศักดิวิเศษวัฒนา

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ เย็นจอหอ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กชายฐิติกร วงษาวัตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กชายเบญจพล นวนสุธา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กชายศิรวิทย์ เทียงเต็ม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กชายสิทธิชัย ศิริวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงชนิกานต์ คงสุขมาก
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงณภัทร บุญประสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงนิกษา ไทยลือนาม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงเบญจมาศ สะหุนันท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงปยะธิดา หมู่โสภิญ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงพนิดา อาวุธพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงมนวารี ไทยลือนาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงศริษา สุภิษะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงอัมภิกา อาวุธพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กชายธรรมรัชต์ สุกพลนาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงปณิดา สถานเถือน

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงอชิรญา เขือรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กชายชญานนท์ นาคพิมาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บุญธง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กชายจันทกานต์ ด่านมณี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กชายจิรพัฒน์ พลอยงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กชายธีรภัทร หุยทุมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

หุยทุมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กชายภูมิตะวัน อาจเอิอม

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงญดาพร เจตนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงธันยพร อิสระชาติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงธีรดา จินพละ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงพรนิภา จันทสิทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงภัทรวดี ดำศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปะวันนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงศิริวรรณ จีนโน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงสุชัญญา ศรีสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงอรัญญา วงศ์กองแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ ทองโปรด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงอุษา แย้มวิเศษ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อาวุธพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กชายจรัสรวี เกษาพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กชายชัชนันท์ ไกรษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กชายนัทธพงศ์ มีเขมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กชายยงยุทธ สะเทียนรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีราม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กชายสิงหนาท นาคะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หุยทุมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงจิราภา วาจันจง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญมามอญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ มีสมาน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงนริศรา บุญสรรค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงปวีณา อำเอียมศรี

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงปาลิตา ดีราชรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงพนิดา พิศดูพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงศศิวรรณ์ หุยทุมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงศุภัสสร เทียมกระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

คมทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กชายธรรศ ทวยทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงนิตรา สุโขพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงพรวลัย ช้างทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงมะณีวัล พวงภู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงจิดาภา บุญเลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กชายจิรายุ แจดนวน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงจันทิมา รุ่งพิรุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงศศิวิมล สัทธานุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กชายธนภูมิ แสงสว่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงนภาพร ปานใจนาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กชายบัณฑิต รุ่งพิรุณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กชายสมคิด โภคพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงเสาวภาคย์ นุ่มนวลศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงสุมาลี ไทยลือนาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงวาริสา อาวุธพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงอารีย์ รอดสุโข
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงกมลนิตย์ อาจหาญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงขนิษฐา ไชยศรีรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กชายประสาน ฤกษ์นาวา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กชายภูวนาท ราชสกล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กชายสิทธิกร จำปาตุม
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กชายจักรินทร์ บุญเริก
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กชายศุภพล คงสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไทยลือนาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงชุติมา อาวุธพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กชายจีราวุฒิ แก้วนำคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กชายวีระพล สงัดรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กชายเอกรัตน์ กลินภิรมย์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กชายอำนาจ มอญแท้
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงอลิสา ปกกาสาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กชายพีระพัฒน์ สมใจเรา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กชายนพวงศ์ หลาวลืน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กชายรุ่งปญญา ทองอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงนำทิพย์ พัลวัลย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงณัฐพร พุฒเส็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงศรีประภา เย็นดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงกรรวี จินพละ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กชายพงษ์ภีระ ทิพย์อักษร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ษา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงนิภาธร ดียิง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กชายศลายุทธ อยู่ในวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงทิพาพร ต้นพุทรา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงอรนภา ยงยุทธ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงพรทิพย์ สนคมิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงอมลรดา บุตรวัฒน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงปภาดา ทรัพย์สินงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กชายอรรถพล สุวรรณธิสังข์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงสุนิสา พินประณี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กชายอรรถพล บุณยะพาหุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ตุ่มหนแย้ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงรุ่งระวี สาระประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๘

นางสาวสมควร ทวยไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๙

นายเจษฎา แผ้วพลสง
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงรุ่งรวี การเพียร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงวารุณี เพียโคตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กชายภานุพงศ์ ทองพระพักตร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงปยธิดา ดอกบัว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ สุภผล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงสุภัทตรา นามศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงนัฐพร เพประโคน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงพรรนภา อุทะปา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงสันต์ฤทัย พรศิระ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงสุตาภัทร สุภผล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงสุทธิดา แพงเมา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กชายณัฐวุธ แซ่โย
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงชลฤดี สิทธิศรีจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงชืนนภา

่

แหลมฉิม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๔

นางสาวลริตา อุทะปา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๕

นางสาวกรรณิการ์ บุญหล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๖

นางสาวนิลาวัลย์ กุมรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๗

นางสาววาสนา ซ้อมวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๘

นางสาวอรณี จันทร์บุปผา
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๙

นางสาวฉัตรมงคล ไหมทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กชายธนโชติ ปลายประโคน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กชายธีรภัทร ฉวีรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ไม่เศร้า
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กชายภัทรดล พิมพ์จักษุ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กชายอินทวงศ์ ฉวีรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ ฉิมบุญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงเจนจิรา พอกพูน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยพุทธ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงดาริน หลักชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงนิพาดา มีมาก
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงจิตติมา แย้มรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงกฤติยากร เมืองโคตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีรักษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายกฤษณะ ชมเสน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายศิวกร แสงสว่าง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กหญิงผลิดา ฉวีรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงแพรวา เดชวารี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงแพรวภา ไชโย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงฟาใส ฉิมบุญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงศรีรัตน์ จู๋นางรอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วปญญา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงอรุณี สุขหอม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กชายอนุสิทธิ

์

สีเทา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กชายวรินทร ปลาน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กชายสมศักดิ

์

จะแฮ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายอรุณ เมากระมล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กหญิงสริตา ฉวีรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงอาทิตติยา สมมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงยุราวรรณ จำนงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงแพรวา สังกะเพศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๐ / ๔๙๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กชายพิสิษฐ์ เมืองโคตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กชายพงศกร มุขประดับ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ โพธิสาร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โจนกระโจม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงรุจิรา มูระคา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงหทัยทิพย์ อยู่ในวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กหญิงองุ่น จิมประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ปลาน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กชายศิริชัย ฉวีรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กชายปณชัย ชืนอุรา

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กชายปลืม

่

โจนกระโจม
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงฉัตรสุดา ฉิมบุญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๒

นายธิติภพ อยู่สาโก
๒๔/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กชายนนทวัฒน์ เชียรรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุภผล
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กชายมงคล เครือวัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงกมลฉัตร ถนอมมิตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงจิดาภา ประเมินชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงจิดาภร ประเมินชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กชายเชิดชู ฮาประโคน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กชายเดชาพล แจ่นประโคน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงนิรชา หมูสีโทน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กชายกิตติภูมิ ถางสูงเนิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กชายจักรพงศ์ ปญญายงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กชายธีราเดช อยู่แล้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กชายวโรดม ดวงจิตดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กชายเสกสันต์ สุภผล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กชายอลงกร นามเย็น
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงสุภิญญา ชารัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงพรศิริ ทวรสันต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงอัจฉราวดี สวนพฤกษา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงอณัศญา ดีรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงปวีณา แสนกล้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงอุมาพร มีพวงผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงกุสุมา พางาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๑ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กชายธนยุทธ จานิกร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กชายธนพัฒน์ ชำนาญกอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กชายศักดา นาราช
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กชายจิรายุท เปดสกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กชายมังกร อ่อนวาที
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กชายนิรุต วรวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

เบ็ญคุ่ม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กชายพนันทพงศ์ ติรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กชายสุทิวัส พรมโสฬส
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กชายวีรภัทร คำหอม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กชายอโณทัย เกิดรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กชายธีรเมธ แก้วกลม
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กชายณัฐยศ แก้วกลม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงเกตน์สิรี ลดกระโทก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วกลม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ พรมโสฬส
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ พรมโสฬส
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงพัชรี แก้วกลม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงนำผึง

้

เสือสวนแตง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงวิรากร หลานเศษฐา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงอริยา แก้วกลม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กชายแสงสุรีย์ นุศาสตร์สังข์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กชายตะวัน กระจ่างทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กชายธนวันต์ มูระคา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กชายศรชัย กล้าจัด
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

ฉากรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กชายภูมินทร์ เกิดรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กชายทศพร ภักดีวุธ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กชายศุภชัย สืบเพ็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กชายจิรายุทธ ยาประโคน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กชายปนัตถ์ วัลเปรียงเถาว์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กชายวรโชติ กลินนาค

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กชายพีรพงษ์ โพธิคะนะ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กชายรัฐพงษ์ ฤกษ์ยามดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กชายธนาพล แก้วกลม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กชายธีรภัทร รสนำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงศิริพร กลินนาค

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงยุพาวรรณ เปดสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงนลินนิภา ชำนาญกอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงกษกร โกยชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมโสฬส
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงอารยา มูระคา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงยลดา เกรียรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงโสภิตา กว้างสนิท
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงวรัญญา จ้อยหนองบัว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงเพิมพร

่

พรหมโสฬส
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ กุยลอยทาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงมยุรี อุ่นเรือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงสุภาพร จานิกร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ กวดสำโรง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงประภาศิริ พรมโสฬส
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กชายเกียรติชัย กุยลอยทาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กชายจิรพัฒน์ นาราช
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงขวัญฤดี นวลทอง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงวรกานต์ มูระคา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงศศินา พวงจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงประสพโชค ภูสังข์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กชายวัชรพงษ์ มันยืน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กชายพลเดช สุนันท์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กชายภัทรพงษ์ รสหอม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ ทวีสวย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

โสประโคน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงกรองทอง ยอดนางรอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงสุภัชชา เสาเปรีย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงศรัญญา มูระคา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยังวารี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กชายบรรณวัฒน์ มีสมานพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ประจำจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กชายพาทิศ เณรธรณี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กชายพิพัฒน์ กลุ่มจอหอ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กชายวุฒินันท์ อาจบุราย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กชายเวธน์วศิน บุญไทย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กชายศิวัฒน์ จีนใจนาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงสุนัฐดา เตียงแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงสุนันทา เตียงแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงอรษา จะเรืองรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงรวิสรา สีสมงาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงตวงพร ชะมาเพ็ชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงกนกพร แสนเพชร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ประโลมรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กชายทีปกร ชะมาเพ็ชร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กชายวัชระ คงคำวร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงวริษา สวายพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงวิมลสิริ จีนเก่า
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงอรวรรณ ฉำโสฬส
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ประมวลมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กชายธรรมนูญ พวงขจร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ ชาวสวน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กชายชัยณรงค์ ขันทองคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงสุภาพร โซ่พิมาย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กชายจักรกฤษดา แทนนคร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กชายฆนาการ ชืนเปรือง

่ ่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กชายสุทธิภัทร์ หลงทอน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กชายกิตติวินท์ สนสวย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กชายสุเมธ สุ่มงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กชายธณเดช เด็ชชัยภูมิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กชายกันต์พิสิฐ ญาณภาส
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายเอกภพ ดาทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กชายชญานนท์ พันเนียมวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงศิรประภา ทัศนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงสโรชา ดวงสูงเนิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงมิรันตี กระแสโสม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สายลาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงอภิญญา ธรรมทวี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๔ / ๔๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงวราสิณี บุญประสาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงนภัสสร ประมวลมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงชลนิภา สร้อยทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีบัวอ่อน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กชายภูริพัฒน์ ทินนารัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กชายรพีภัทร ยาท้วม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กชายปติกร ไกรสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กชายพีรพัทธ์ บำรุงนา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กชายไตรรงค์ รจนาสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กชายชานนท์ วงษ์มัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงกันติศา หวังทรัพย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงกัณธิชา สิวกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีพรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงชนากานต์ แต้มทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงสุฐิตา เข็มทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงสุชาวดี โคตรภูธร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงสายธาร กลินดอกแก้ว

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงกรพินธุ์ เจียมสกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กชายรพีภัทร กาศรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กชายธีรยุทธ บุตรวาป
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ผลพิมาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กชายตรีเพชร เงินงอกงาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กชายนภัสกร จำเนียรกูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กชายธนกฤต ดวนใหญ่
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กชายวุฒิธกิตต์ หอมมะณี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กชายวุฒิชาติ สุขประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ ชินสำโรง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงอภิสรา ศรีสุขา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงสุชาวดี หาญณรงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พะเนตรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พาลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงปยุดา บุรุษรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๒
เด็กหญิงภรณ์ประภา หมายประโคน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กชายจักรกฤษ สิมมาลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กชายอัครพงษ์ วงศรีเขา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๕ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กชายณัฐพนธ์ พัลวัล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กชายภัทรชนน เปนนวล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กชายบุญพร้อม แม้นเมฆ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กชายจักรภัทร พูนแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่เดียว

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กชายอภิรักษ์ ก้อนพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กชายภควัต โยสาจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กชายธีรวุฒิ การะเกศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กชายชนินทร์ ชะรุงรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กชายวัชรินทร์ เพิมชีลอง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงกัญญาพร แสงลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงนาเดีย สนิบากอ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คำไหล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงชนันภรณ์ ธิติรัตนโชติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงกุลธิดา พะเนตร์รัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายธนวินทร์ หลงพิมาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงสิริลาวรรณ สละโชติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงอัญมณี จึงมีชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงพิชญาภา ปดคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กชายยศพร บุญเนตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กชายพิพัฒน์ จำปกาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กชายเมธิชัย ดำปานดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กชายทักษิณ สังขระ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงสารภี สืบเพ็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กชายวีรภัทร โพธิสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงชนิชา ก้องพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กชายพรลักษณ์ สถานดำรง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิดนัย

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ คุณล้าน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กชายเจษฎา ราศรีประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กชายปติภัทร โค้งอาภาส

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กชายธีรวิชญ์ กิตติณัฏฐ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงพราวพิมล ทาสีทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีสง่า
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงปนัดดา สอนสำโรง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๖ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงอนัญญา ยามดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ จำเนียรกูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงนิภาสิริ ปจจัยยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงวรวรรณ นกเล็ก
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงจิรภัทร ธรรมขัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ปกเคทัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงจันทัปปภา งึมประโคน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กชายธรรณธร ทัศนะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กชายวัชรินทร์ สถานเถือน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กชายปฏิพน ไสวครบุรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงพริสา บุญพิรุณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กชายกองทัพ พงษ์ชนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงมลฤดี ธรรมโรจน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงวันวิดา กว้างพิมาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงหทัยภัทร เลียบบัวปา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงชลธิชา บุญฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กชายสุวิชญาน์ ทองหล่อ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

สิมมะวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงอภิชญา ครองห้าว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมฆสว่าง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงทิมาภรณ์ ใจหมัน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กชายเสฏฐวิชญ์ ใสสดศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กชายกฤษณพงษ์ ปะรุมรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงวรัญญา จูกูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงภัทรกร ดีขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงสุนิษา พรหมงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงฐิติพร จันทร์ตรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงชุติมา พันธ์สง่า
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงธิดารัตณา สำเร็จกิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงพัชราภา
สิงหรา ณ อยุธยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กชายนิพนธ์ นามมูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงพูนทรัพย์ สุริยันต์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กชายกษิดิเดช

์

ประสงค์ทรัพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กชายศักดิธัช

์

สุขะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงมณีการ์ อภัยศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๗ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กชายณัฐพงค์ ไตรลำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงพิรญาณ์ มุยปอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กชายอภิวัฒน์ รุ่นเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงวนิสา ยะมูลณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กชายธนพล นนตะพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงปณิดา สกุลศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กชายชัยธวัช นาคทองอินทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กหญิงชนกนันท์ คำสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงลลิดา ตึดพันธ์พงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงอรทัย ไชยบัว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กชายจิณณธรรม ธนสมุทร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงไอลดา เดชหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กชายศุภสัณห์ ขันบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กชายพงศกร สุระขันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงจิรัชญา บุตรหึง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วไพฑูรย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กชายธนดล บุญประโคน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กชายพรรณภัทร วงศอนุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงจิรฐา สุพรรณสาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงมานิตา โยธิโน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงปุณยวีร์ สุขดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงพัทริดา พันธ์หลำโส
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงเปยทิพย์ บุญฑา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงปนนภา หอมหวล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ โถสี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงสุทธิดา แสงสี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กชายอนุชา ชมภูเพชร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงกรรณิกา มณีศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วมุงคุณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงปณณพร ชลศรานนท์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงอภูรินทร์ เวียดไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กชายศุภกร พยุงดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังวาลย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงจันทิวา พ่วงมัชฌิมะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงพรทิวา ฤทธิพันธุ์ม่วง

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีดงยาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงอิงลดา ขยันงาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงกุลจิรา เดชวงษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงเกตุนิภา สุขจิตต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ มูระคา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงศุภมาส ชะมารัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กชายจิรายุ มูระคา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กชายณัฐพล ใจกล้า
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๘

นางสาวกิงแก้ว

่

แก้วผลึก
๑๔/๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๙

นางสาวจินตหรา ปจจัยยา
๐๘/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๐

นางทิพวรรณ ชำนาญเนาว์
๒๒/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๑

นางสาวพรสุดา ปุริมศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๒

นายสุเมธ ทิพย์สีหา

๑๔/๑๑/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๓

นายอาทิตย์ เมฆหมอก
๐๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๔

นางเนาวรัตน์ เขมะปญญา
๐๔/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กชายกฤษดา ศิริวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายธนกฤต เบืองบน

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายธนาชัย สวาชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พุทธบัวงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กชายยศพล เยรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กชายเลิศชาย พัลวัล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงชฎาพร ไชยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยคาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงพิดชา แผนกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงสายทิพย์ อาจหาญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เนาวบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กชายกนกพล กิงง่า

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กชายไกรวิชญ์ ทับทิมกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กชายชัยวัฒน์ เสียงหนู

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กชายณัฐดนัย ค่อนดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กชายฤทธิชัย สนโสม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กชายศักดินนท์ โชคโคกกรวด
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายสรวิศ ชูชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงกรรณิกา โสมกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงกัญญาภัค มูลราช
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๙ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงทรายงาม จากรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงธัญรดา กองคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงพนิดา ขุนชำนาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงพรพิสุทธิ

์

สมนางรอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงอนุสรา ชุ่มเย็น
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กชายทศวรรษ เชือสายดวง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กชายปพนสรรค์ สังขระ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กชายวีระ พิมเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

บุญรอด
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คตพะเนาว์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงชลธิชา ปญจรักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงปณิดา ลาขุมเหล็ก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงพรรษา จัตุกูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงพรหมภรณ์ โพธิทอง

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงวนิดา ฤทธิพันธ์ม่วง

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วกิริยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงวาริศรา หล้ามุงคุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ หงษ์โสดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงอริสรา อรุณอร่ามเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กชายกฤษณะ แสงคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กชายจักรี หงษ์วิเศษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กชายฉัตรชัย นิกขุนทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กชายชิษณุภรณ์ พิมพ์ตะครอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กชายทวีสินธ์ แสนสีมนต์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กชายยอด พรมงาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กชายวรชิต แก่นนวลศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กชายสงกรานต์ ไชยผักแว่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กชายหัสดิน คงขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงกรรณิกา มนศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงชมพูนุช ดาวเรือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงปนัดดา นันทรักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงประภาพร เจนเปนพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงปทมา มิลรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงสาวิกา พิราวุธ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๐ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงอรธิดา สุกรแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กชายกิตติภัฏ ตุมผะกา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กชายชินวัฒน์ จันทร์หอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขกำเนิด
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กชายภาคภูมิ เอมโอฐ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กชายศุภกร เพชรกิง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๖

นางสาววรรณนิภา คงคำวร
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงเกศกนก สวาชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงพิลัมภา เยรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงอติพร บุญกระพือ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๐

นายอิทธิพล ฉำโสฬส
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๑

นางสาวสุภาภรณ์ จำปาสี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กหญิงเจนจิรา หล่าลาภ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๓

นางสาวนิรมล พรรณ์ดอน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๔

นางสาวฟารุ้ง จันทร์อยู่จริง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กชายณัฐพล แดงศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๖

นายภูบดี โอภาสศิริกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๗

นายพีระวัฒน์ ขำขุนทด
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๘

นางสาวพนิดา ทิวคู่
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๙

นางสาวมณฑิรา สุโขพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๐

นางสาวรุ่งอรุณ รัติเชษฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๑

นางสาววรรณนุพร อยู่ตรง
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๒

นางสาวเสาวณีย์ พึงกิง

่ ่

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๓

นางสาวอารียา ศรีรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๔

นางสาวพัชราพรรณ อาวุธพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๕

นางสาววรรณนุเพ็ญ อยู่ตรง
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๖

นางสาวหิรัญญา ชะระทัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๗

นางสาวอังคณา พันธ์โภคา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๘

นางสาวธัญญลักษณ์ เทพคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๙

นายอดิศักดิ

์

ชะเอมรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กชายธนดล นงค์พยัคฆ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงภัทรมัย โสวัตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงยุภารัตน์ แก้วคูนอก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงชนิภา รสหอม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงนิติรัตน์ บุญหนัก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๑ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงเมธาวี บุญเลียง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กชายศรัณย์ อินทร์แก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงวรดา สุขเจริญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กชายสนธยา จำปาพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๙

นายจาฏุพัจน์ เณรเกิด
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๐

นายฉัตรชัย แก้วประโคน
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๑

นายธนวัฒน์ อรัญพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๒

นายนิติภัทร ศรีพรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๓

นายอภิรักษ์ พินิจนาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๔

นายขวัญมงคล เชือนรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๕

นายทวี มีสำโรง
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๖

นายอภิสิทธิ

์

ผางสำเนียง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๗

นายอัครพล เจียมสกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๘

นายอธิวัฒน์ พรมแสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๙

นายเอกรินทร์ สุขเกตุแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๐

นายชัยวัฒน์ ชาอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๑

นางสาวนิดา คนชุม
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๒

นายมานิต ลายทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๓

นายธัญธาดา พงษ์สะพัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๔

นางถวิล บาดี ๗/๗/๒๔๙๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๕

นางทองหล่อ พาพาน
๑๓/๑๐/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๖

นางทองใบ ชัยวัฒน์13587
๑๓/๑๐/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๗

นายทัศ ใยพิมาย ๑/๓/๒๔๘๕ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๘

นางทัศเสาวนีย์

ี

เณรจิตย์
๑๗/๙/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๙

นางสาวทุมมี ทองงาม ๔/๕/๒๔๙๑ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๐

นางธนัสพร รักชัย ๒/๓/๒๔๙๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๑

นางบุญมี ชิณมาตร ๓/๔/๒๔๙๖ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๒

นางบุญโฮม บุญงอก ๑/๑/๒๔๙๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๓

นางพรรัชดา พิลาวุธ
๒๑/๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๔

นางพูน ก้อนพิมาย ๕/๑/๒๔๘๗ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๕

นางมยุรี แซ่ตัง

้

๑๘/๗/๒๔๘๘
โรงเรียนบ้านซับคะนิง

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๖

นางลลิตา บุญทา ๔/๒/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๗

นางวนิดา ชิณมาตร ๕/๗/๒๔๙๙ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๘

นางวัลลา สิมหชาติ ๑๒/๙/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๙

นางสาว ชัยรัตน์
๑๔/๔/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๐

นางสำลี ดำรีย์
๑๐/๕/๒๔๘๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง
วัดโนนดินแดงเหนือ

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กชายณรงค์ธร แก้วกำกง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กชายดลวรรษ เหมากูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ชูฉลอน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายกิตติพงษ์ คัดธรรมวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายปรีชา สิงลัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยดิษฐ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงรุจิรา เสือมัจฉา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงรสริน สิงขร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงพิยดา ทับทิมกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงปณิดา คุณวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายสมพร สถานเถือน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กชายภูมเรศ มาศเลิง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กชายทศพล สาลีรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กชายเดชาวัต สาลีรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กชายสุชานนท์ สุระสังข์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กชายพิรวิชญ์ รัตนะวัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กชายจิตติพัตน์ รู้สุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กชายเชษฐา ดวงมาเกิด
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กชายธันยธรณ์ นาคทัด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงรัตน์ติกาล คงชูดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงสุภาวดี บุญมามอญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กชายธนดล ทรงชาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กชายธนดล พรหมศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กชายปวิณกร โรจนวรางกูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ กมลมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ อุนอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงณัฐมลฒ์ สิงหาระโท
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา นามกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กชายจักรี สำราญสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงพันธิวา อุดมทรัพย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินประภา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงวรัชยา ไกรมณี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงภูริชญา อัตตสัมพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๓ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กชายวีรภัทร ชุมมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กชายจารุวิทย์ ขวดใส
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กชายพาณเพชร คำวิเศษ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงพิญาดา คำวิเศษ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงปนิดา รูปงาม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กหญิงวีรญา มาตรกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กชายเมธาพิศุทธ์ บาลโสง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กชายณัฐยศ แสนบุญเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงฐิติมา เพ็ญโคกสูง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ปดไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงวรดา บุญงอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ เมืองทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กชายทรงภพ ทับที
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา จำปาสี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงณภัทร พันธ์โบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงวรรณรัตน์ เปรมไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กชายอรรถพร ทัดจะโปะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงชัญญานุช สุขัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงวรรณษา เหล็กศรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงจิราพร จาระรักษ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงจารุวรรณ พัฒนาดำรง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงปริณดา เคนทะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงชนาพร ตลับทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงภาวิณี กระแสโสม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงวีรดา สงนอก
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีสาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงดลพร วังชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กชายนพรัตน์ ทองจิต
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กชายศิริพงศ์ ศรีกระหวัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กชายชญานิน พระสุรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงฉันท์ชนก ยอดสังวาลย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชมภพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ เชิญประโคน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงศรัญญา สาลีพงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงเมษา สอดเสน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๔ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงไอรดา แก้วชมภู
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงสุนิตา นันบุดดี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กชายธรรมนูญ จันทะสาร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงจินดาพร คำดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงสุภาวิดา พิมพ์อุบล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงนิชานันท์ แหวนวงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงอินทิรา สุธรรมา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงสมพร สิงห์ทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา การสอน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กชายเมธินทร์ น้อยทรง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กชายณัฐภัทร กระจ่างโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กชายภูริภัทร์ ฝากไธสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กชายสิทธินนท์ ดอนมงคล
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กชายนพรุจ สูนทอง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กชายทองนที นามสอน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงชนิฐา แก่นจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงวิชญาดา บุญโสม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงวิชญาพร บุญโสม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงศศิวิภา ดวงเดือน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงรัชนีกร หล้าบาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงนริศรา นนทา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทรัพย์ทรายทอง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ นามวิชา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กชายธนพงษ์ กุนอก
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กชายนาคินทร์ สุดารักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงชนัญธิดา สุริยะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงวรรณวลี จันทร์อาหาร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงพัชราพร คงสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงสุนิษา ปรังประโคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงอรสา บัวลอย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงมยุรี จันทคาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงนฤมล สุวรรณหงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อาจไธสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กชายกฤษฎา เจียงจันทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงสวรรยา สุธิธรรมานันต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๕ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุขนางรอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงจุติมาพร พืนผา

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กหญิงพัดชา ทองอยู่
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กชายทศพร สังข์ขจร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงบุณยวีร์ เกษา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กชายศุภโชค พุทธมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงกมลชนก ปองเคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุตรจันดา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงอรทัย ชัยชนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ ชึดนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงศิริยศ ปะวันนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงปริชษญา ตาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กชายอานพ พรมพานิช
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กชายจิรายุส สุขอิม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กชายพีรณัฐ สงธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกษแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กชายภูริทัตน์ คำพร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กชายสมศักดิ

์

ภมร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เจนการศึก
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงปณิดา ยินรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงอรทัย ลากกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงมุรินทร์ญา บริสุทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร ใยพิมาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กชายสุพร ศรีมาพร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ ลุยจัตุรัส
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงฐิติพร วงศา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กชายครรชิต ลับไธสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กชายภูชิต นิดน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กชายธนากร ทนไธสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กหญิงวรรณพร ดีราชรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงภัทรดา วินากร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กชายวสุธร โคตรภูธร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงเกสรา สง่าเนตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กหญิงอริสา โพสลิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กชายเอืออาทร

้

งากิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๖ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กชายสหยศ ผลสมหวัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงจารุวรรณ วงษ์รัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กชายนภัทพงษ์ สินโฉมงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กหญิงชนัญญา จันทะชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงเจนจิรา ภูหลาบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงปาณิสรา ชัยมงคล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงกัลยกร นางาม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กชายวรชิต กางรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กชายขวัญชัย พรไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงขัตติยา ชอบงาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงวิกานดา เกาะสูงเนิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กชายณัฏฐนันท์ สิงห์ทองเมือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กชายชัยนรินทร์ คำดำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงฐิติพร เดชบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายธนพล มังคลัง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กชายบัญญพนต์ ลึกลาภ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กชายโอลิเวอร์ ดามาริโอ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงสุภาพร บ่อไทย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กชายอรรถพร บุญเลิศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กชายณัฐวุฒ แสงพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายทศพร หมายกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กชายวัชระ กันอยู่
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงกุลนันท์ กันทวี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กชายกฤษณะ จะปนครบุรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กชายภานุพงศ์ สิมหะชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงอภิสรา อินทร์สำราญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงศิริวิมล ทองแพง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สาริยา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงทยิดา บุญส่ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา บุญแก่น
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กชายเขมทัต สาลีรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กชายบุญโท ยุบไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กชายสิงหา แสงคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงภัทราพร บุญบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กชายกฤษฎา เพชรคง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงกานติมา โพธิขาว

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา คุชิตา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กหญิงขวัญจิรา เจริญราษฎร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงวิชญาพร ชาติศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงสโรชา บูชา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ดวงมาเกิด
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กชายธีระพัฒน์ เมืองแสน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กชายปยะภัทร์ โกสุม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วไตรรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงจุฬาพร บุญญา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงญนันทนิยา สุวรรณมาศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงนันทิชา คุ้มกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ กระจงกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงนิสามล พลชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงปาริชาติ ตึกพงพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กหญิงปยะฉัตร นาคี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๑ เด็กหญิงพิมพ์ปรารถนา
ยุบไธสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ประตังพะลัง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงภัทริดา เยียวรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงศิรประภา วิชาศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงสำเนียง ยิมทองหลาง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กชายกิตติภัค เรืองศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เรียนไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กชายทินกร สาลาด
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กชายพีรภัทร โพธิชัย

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กชายรพีภัทร สุดโสด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงกานติมา ปุมสระเกษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงยุวพุทธ เสาทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงชลธิชา แก้วก่อง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงธมนวรรณ หลาบนอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงธัญพัฒน์ ผ่องสันเทียะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ครู่กระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงปนิดา เปสาโก
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสงจันสี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงปวีณา โชรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงปารวี โสพรมมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงปยะพร ตรงศูนย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงอริสรา นานอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กชายกฤษดา ซ่อนกลิน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กชายจักรเพชร กลินกุหลาบ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กชายจิระศักดิ

์

บุตรจันดา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กชายจีระวัฒน์ แพนไธสงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กชายจีระวัฒน์ มาดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ นิลโชค
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กชายทวิวัฒน์ มาตรกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กชายธัญญาวัฒน์ เหล็กศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กชายปยพัทธ์ จานรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กชายพิศาล หลงอินทร์พเนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กชายอัจฉริยะ วุฒิยา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ แสวงเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กชายนเรศ รัศมีสูง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กชายปรเมศวร์ ปตนุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กชายปยวัฒน์ จานรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กชายภูเบส ยตะโคตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กชายวัชระพล บำขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กชายสรสิช ผลเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ อิมสอาด

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กชายสุขสันต์ ภูศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญล้อม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงกมลวรรณ วอนรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โสพล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงโยษิตา แสนยามาศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงรจนา แสร์กำปง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กชายขวัญชัย อ่อนละมุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กชายถิรวุฒิ เกาะแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กชายนธพล เจ๊กนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กชายพุทธิภาส ยืนสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กชายวัชรพล บุรมศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กชายสุรัตน์ นาราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กชายอนุชา พูนสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กชายอนุชา นามสอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรศรีภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงธัญชนก โกศรีงาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงปลายฟา งามแสง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงวีรยา มาดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงอภิชยา ฝงไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงวรนุช จันทาคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กชายเจษฎา วงศ์จอม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กชายทักษิน สอนนอก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กชายปกรณ์ สุเพียร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร ขันติวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๖
เด็กหญิงกาญจนภรณ์ พงศกาญจนพัฒน์ ๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงครองขวัญ รุ่งพิรุณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงจรรยาพร ราชภักดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงจารวี รัตนะวัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงจิราภา กล้าหาญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงมนัญชยา กุยลอยทาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงเยาวภา เสาศิริ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงวารุณี ประจันทัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงวิลาสินี พินิจวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล พรมเภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา บุญเขือง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงสุภาพร นามสีทา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงอธิชา โคนาบาล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงอรณี โสมินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กชายกิตติพงศ์ รัชปญญา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พิพวนนอก
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กชายชลธาร ธารฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กชายนันทพงศ์ ชุมพล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กชายพีระพัทธ์ มีศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กชายวราเทพ ปอมดงบัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงกุลสิริ พันศิริ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กหญิงจารุภัทร พรรณา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงดารินทร์ คนเทียง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงนงนุช ชินรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงบุรพร ศิลาชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๑
เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ

แพนพัฒน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงภัณทิรา ศรีสมงาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงสุชาดา โคตรศรีภูมิ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กชายตรีวุฒิ คุ้มโศก
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายนภสินธุ์ โพธิวิเศษ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กชายนรินทร จันทร์แจ้ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กชายพรธวัล สน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กชายพล เจริญรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กชายวงศ์พัทธ์ บุราคร
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กชายสหรัฐ ปาตะโพธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กชายอัมรินทร์ เฉลิมพล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กชายอัศฎายุทธ บุญมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงชนิปรียา ดาทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงวรษา สีสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงวรัญญา ชะดามนต์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ ดาบจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ยอดนอก
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงอรอนงค์ เพียรการ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา สุขโน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กชายนัทธพงศ์ เมืองไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายชะนาธิบ อาษามนต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กชายชัยชนะ มนไธสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กชายภูวดล พัลวัล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ศรีภูวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กชายยศกร บุญสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ หล่าธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กชายอชิตพล เรียบร้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กชายอันนาส์ ฮองริอ็อง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงจิดาภา อุนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงนันทิดา อุดมทรัพย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงปวีณา ทันธิมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงพรหมพร จันวงษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงพลอยงาม วังแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงศุภสุตา แท่นรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กชายธงชัย เอมโอฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กชายนิติพงศ์ คตวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กชายอนันยช พันศิริ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กชายอรรณนพ ชมภพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ วันไทย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงญาณิศา ถนันไทย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงฐิตาพร ฉิมมาทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงณัฐมล ก้อนทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงธนัชชา ทาตะวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงนวลพรรณ วัชระกวีศิลป
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงพิจิตรา กกประโคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กุลเกษตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เกษมศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงสุนิตา ศิริวงศ์มณี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กชายวรวุฒิ กมลมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กชายจีระวัฒน์ คชพรม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

วงศ์รัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายวิศลย์ หล่อเภรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กชายเกริกไกวัล ประผาลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ประจักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กชายทัศน์พล พึงพุทธ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กชายสหรัฐ ชาภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ่อนสุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงวทัญญา แจ่มใส
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงอรณิชา ประยงค์หอม
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมลานนท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์ศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๒

นายชูชาติ มากชูแสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๓

นายกษิดิศ ชัยนนท์นอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๔

นางสาวธนภรณ์ อวกาศกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๕

นางสาวอินทิรา กาญจนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๖

นายวรรณพิชิต
หาดทวายกาญจน์ ๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๗

นายพีระพัฒน์ แสงใส
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๘

นางสาวนภัทร์รสา วิชัยรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๙

นางสาวจันจิรา แซ่จ๋าว
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๐

นางสาวพรทิวา กิงเกตุ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๑

นายสิทธิพล แจ้งประจักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๒

นางสาววิลาวัณย์ เกือบุญมาสินธุ์

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๓

นางสาวเจนจิรา คณารัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายเอกเพชร เทียมแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กชายภีรภัทร จรลำกล
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงทิพย์อักษร ทศนานน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงภาริณี เลนทำมี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงสุพรรษา เจือจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงอภิณห์พร ลุมชะเนา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กชายกิตติ ลีเลิศสุมานนท์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงณธิดา มนตรีปฐม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงบุษกร เรืองชาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กชายสราวุธ เจริญยิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กชายอชิระ จันพิมภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ฆ้องรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กชายปาฎิหาริย์ สุทธิ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กชายพิชญะ บุญมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงดารินทร์ วะโหรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงธมนวรรณ ชุ่มชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงปนัดดา บุญครอบ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงปนัดดา อวนศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สว่างศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงมนัสวี นาคนวน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงรัตชฎาพร สุทธิจักร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงวรรณกร ฟกใจขำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงวรรณกานต์ ฟกใจขำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายอรรถพล พันนุรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ทศพิมพ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กชายอนุสรณ์ คันธมาท
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กชายกิตติเจริญ แสงลำพูน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กชายไกรวิชญ์ นครกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

อะมินรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กชายชินกฤษ อย่างสนิท
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เพ่งพิศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงกัลญา จันพิมภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทัศวรรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงชนิดา นกพรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ รู้จิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงธัญารัตน์ ทัศวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงสุพัชชา มณีพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงปวีณา ประกอบดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงปุณยนุช ภูเครือ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงพิยะดา คำมัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงภัททารัตน เสือเขียว
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ มาลัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงวรรณรท หาญชนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงเกวลิน ผมธรรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงภัสชราภา บุตรดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงมัณฑนา หงวนบุญมาก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กชายกฤตย์ พวงจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงปุณิกา
จันทร์กลางเดือน

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงภัทราวดี ปานเขมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงนันทการต์ กาละดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงนฤมล คนชุม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงพิมผกา เพียงกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงเสาวรส เฮงสัว

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชูคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงธมลวรรณ มืดหาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงบุษกร คมพิมาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงพรนัชชา อัตธิรอยรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงเพชรลดา พรรณา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงสายนำ สิมาจารย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กชายกลวัชร์ สำรวจวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กชายพิริยกร คนตรง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงญาตาวี โสภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงเนตรนภา พูนสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงภารดี รอดกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กชายกิตติภูมิ เกษสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กชายชินดนัย ทองสม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กชายชินวัตร ปูนขาว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายนัทธพงศ์ หมันหาผล

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายวรรธนันท์ ผมทำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายวิทยา ฉิวรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายวิวิธวินท์ เลนทำมี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายสราวุธ เล้าประเสริฐ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงฉัตรรุ้ง ทนนำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงณัฐพร ดวงนิล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงถิรดา จานรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๐
เด็กหญิงประกายเพชร

ท้าวศิริกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงพรธิตา เฉลิมพล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงภณิดา การเพียร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงภัทรธิดา คำโส
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงวิชญาพร จานรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงสุจินทรา กุยลอยทาม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กหญิงสโรชา ชินรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ จันทร์แจ่ม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กชายชานนท์ จ่ากลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กชายอิศรา แก้วแดง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กชายชาคริต บุญเอนก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กชายชญานิน ปานชาติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กชายณัฐชา เกษสันเทียะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กชายทิพากร จันทร์ประทุม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กชายนราวิชน์ เกาะแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กชายรวีโรจน์ บุศบรรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กชายวัชระ ศิรินู
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ โกรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กชายอาเนช แสนหาญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กชายอนุกิตต์ ขวัญอ่อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงชนากานต์ ม่วงอ่อน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงณัฐฐา ผ่องพูน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเทพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงปริชญา สิทธิกร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงวิภาวี เฉลิมพล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๕ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงศลิษา ทับทิม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา สุรินทร์บูรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แพนดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงวรรณนิสา ราตรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงวิยะดา จรพิษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กชายจักรพงศ์ สาสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา นาลอย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กชายปวริศ สุดารักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กชายปะทะมะ มีศิลป
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กชายวีระพงษ์ จงใจงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กชายศักรินทร์ ติงนางรอง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงพรพิมล ภูชะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงสุภากร วรรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กชายวัชรพงศ์ ระยับศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กชายหัฏฐกร จันทร์ประทุม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงบุญญิศา อิมเอม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา ภูมิสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กชายวาทิน คำสุมาลี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กชายนพนันท์ คงเปนนิจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๔

นายณัฐวุฒิ แก้วปริมปรัก

่

๑๖/๒/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๕

นายสราวุธ สุธา
๒๒/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กชายธันวา วังคีริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กชายสุริยา ประธาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงธนภรณ์ อาจศิลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงฐิติพร พรมะชุม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงณัฐพร จันทะมาตย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงวริษฐา สาคะยัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กชายธีรภัทร สิทธิทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงพรวิภา บุญครอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กชายขจิต ประธาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ภาสดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กชายธนพร บุตรทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กชายธนาดุล สกุลรักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ ชุนกล้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๖ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กชายสันติธรรม พัดเพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ผุยห้วน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตวิชา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กชายอลงกรณ์ ทองมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงไพลิน สุขจิต
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงไอย์ลดา ฤทธิกระโทก

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กชายพันธุ์รัมย์ ทองทิว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กชายศักรินทร์ บุญเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กชายนวพล วุฒิยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายภานุพงศ์ บุญคุ้ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงชลธิชา อาวุธพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงเบญญาภา อำบุญมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงปาริฉัตร สรายทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงนภัทร จาบวิหค
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงอรปรียา เรือนแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ วงศ์อรัญ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กชายปรมินทร์ นาคะโนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงพรชิตา สุทินรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กชายออมทรัพย์ พานิชย์ศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กชายเตชิต เทียมกระโทก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ นุ่มนวลศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงอรอุมา อาวุธพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงศศิวิมล ทาโสม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปราบภัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กชายชญานนท์ สุขเหลือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ขันติรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงปาลิตา ดาทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงจิรประภา เสาศิลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงชุติมา หาญวารี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงวริศรา กลินสด

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงธนกร แก้วตระกูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงจันทร์ธรา คงสืบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงสุนิสา กำพุธเชือ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กชายศุกร์พกิจ สัตรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงชนัญธิดา เจียมสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ชานโชดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กชายกฤษดา ดาทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กชายวชิรวิทย์ กานดารักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายวสันต์ สีดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ช่างเกวียน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงชาลิสา กำจัดภัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กชายณัฐนันท์ ดวงศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เชิดรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงชาลิณี ชืนเมือง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงนิวาริน ทาโสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กชายวิศรุต ศรประสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงฑุลิกา สถานเถือน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงจันทิมา เสือมัจฉา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๘

นางสาวนิสญาภรณ์ มนัสศิลา ๓/๕/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงเบญจธิดา ช้อยกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงวิมล จิบจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๑
เด็กหญิงปริยาพรรณ จันทร์งาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงนิจรดา จิรังดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงรัชติกานต์ เทือกสา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงพฤกษา พันสุวรรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กชายเจตริน ขันอาสา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายณัฐพล สุโภชน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กชายประชา ศรีสืบมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กชายเกีรติศักดิ

์

อะโน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กชายปญญากร ปตลาคะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๐

นางปทมา สลวนรัมย์
๒๒/๙/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๑

นายอดิศักดิ

์

ปงปอง ๘/๗/๒๕๒๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงแอนนี

่

กิรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๓

นางสาวปาลิกา แสนเมือง
๔/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๔

นางสาวพรทิวา แสวง
๒๓/๗/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๕

นางพรพรรณ เข็มจีน
๕/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๖

นางภัทร์ชนก เลียมนางรอง

่

๒๙/๙/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๗

นางสมบูรณ์ ปวิสาร
๑๕/๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๘

นางสาวอำนวย ขำเอนก ๑๐/๙/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กชายเจษฎา มหานาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กชายธีรพัฒน์ หลักโคตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงกุลนิภา วงศ์ทอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงโชติกา ปนทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สือขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กชายสนธยา คันดุไล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงศิริญากรณ์ มงคลพิลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงสไบแพร พิมพ์ประจบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กชายวิรชัย ศาสตร์พงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงศรุตา พัดดำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กหญิงกฤติมา สีมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงชลธิชา บุญยัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กชายธีวรัตน์ ศาสตร์พงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงณฐกร บุญดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงเพ็ญธารพร แสงสุด
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ คำพลงาม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงปาณิศา วันสูงเนิน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงรัญชิดา เข็มศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๘
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ คุ้มแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กชายพิชญปกรณ์ สุขแสวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงตติยา กล่อมกามิฬ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ แพงคำตา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กชายวงศธร ศรีจุมพลมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงชนมน ฤกษ์รุจิพิมล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงไปรยา ฟกเขียว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงเขมิกา สุทธิธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงธนัญชนก ธรรมธร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กชายอภิชาติ วะเรียนไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปายนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กชายนพนนท์ เพชรวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๐

นางคำแสง เกตุหนองโพธิ

์

๑/ ๕/๒๕๐๐ โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๑

นางจันดา สมฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๔๙๑

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๒

นางนวลจันทร์ ไพบูลย์ ๑/๙/๒๕๑๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๓

นางสาวนวลฉวี อุดมญาติ
๒๗/๖/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๔

นางประไพ สายสูงเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๕

นางพุด พิมลี
๑๙/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๖

นางมาลา เบิกบาน
๐๔/๑๐/๒๔๙๓

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๗

นางมิตร ล้านภูเขียว

๑๒/๑๒/๒๔๙๒

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๘

นางรำไพ บุระคร
๐๒/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๙

นางละมุล ศรีพลกรัง
๒๙/๑๐/๒๔๙๖

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๐

นางลัชดาพร สมฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๑

นางลำใย
แพทย์เมืองจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๒

นางลุน นกไธสง
๑๐/๐๖/๒๔๘๖

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๓

นางสมจิตร ประจวบกลาง
๑๕/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๔

นางสูน หนูละหาน
๐๑/๐๑/๒๔๙๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๕

นางหมุ่ย พวงจำปา
๐๔/๐๑/๒๔๘๖

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๖

นางอวยพร ทำทอง
๐๙/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๗

นางอ่อน เทียบท้าว
๐๑/๐๔/๒๔๙๓

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๘

นางอ่อนจันทร์ โพธิเงิน

์

๒๔/๑๐/๒๔๘๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๙

นางเกียงลม ภูลับ
๐๕/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๐

นางเตียง บุบผามะจะนัง
๒๖/๐๓/๒๔๙๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๑

นางเลียม

่

บุญยิง

่

๑/๑/๒๔๙๖ โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๒

นางสาวไพลิน บุบผามะจะนัง ๑/๖/๒๕๑๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กชายเขมทัต ปรูกระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กชายเขตต์ ทาคำสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กชายปฏิพล ขันทะนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กชายปภังกร บุตรทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายนลทวัฒน์ อบอุ่น
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กชายวงศพัทธ์ สารโชติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กชายวิชชุกร บุตรทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กชายเสกสรรค์ มุ่งเขตต์กลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กชายอำนาจ โพธินำเทียง

์ ่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงจิตรลดา นามโคตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงปรารถนา ไตรพรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงนิตยา สุริด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงเนตรนภา ฉิมจารย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงศิรประภา สินสุพรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงสุภาพร ไพรเถือน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงยุวดี ศาลาแดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา จิตหาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กชายธิเบศร์ ห้าพุทรา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงนนธิชา ห้าพุดซา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงนวนันท์ ตุงกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงปราริชาติ สุทธิศิลป
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงเปมิกา สุทธิศิลป
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กชายจิรวัฒน์ แก่นจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วุทธิยาสาร
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กชายณัฐพล สินสุพรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กชายพชรพล ช้อนสมัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กชายวัชรกิติ ช่างกลึง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงชลธิชา พรมมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงมลฤดี มุ่งหม่าน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ สาจะโปะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๓
เด็กชายอนันทเศรษฐ์ พระดา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กชายอภินันธ์ ฉิมจารย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กชายเอราวัณ อ่อนน้อม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงตรีรักษ์ โนนพิมาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๗

นางสาวอาทิตยา ทองดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงอาภัชชา กันทำมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กชายอรรถนนท์ แผ่นทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๐

นางจริยา การเกษ
๓๐/๖/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๑

นางธราวรินทร์
นพเดชนันทพันธ์ ๓๐/๘/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๒

นางสาวนพมาศ เถลิงสิทธ์
๒/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๓

นางสาวบุษบง โฉมงาม
๑๖/๘/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๔

นางอรทัย แก้วเกิด
๒๓/๕/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงทิพาพรรณ
แพทย์เมืองจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กชายวิชาชัย สิมลี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงสุกัลญาณี ทิพวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กชายชานนท์ อบอุ่น
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงจิตรานุช เนืองจำนงค์

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสนสิบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กชายเจษฎากร เพชรวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กชายภูวดล ทับผา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กชายธีรภัทร บุตรงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กชายอนุวัฒน์ เกตุนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงวีสวัสดิ

์

สินสุพรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงศุภธิดา วุทธิดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงลัดดาวรรณ สุริด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา แพทย์เมืองจัทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงทรรศนีย์ ฉิมจารย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงอมรา มียอด
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงพลอยชมพู งาหอม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญประกอบ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงพรศิริ แสงตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ไชยสงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายมนตรี ศรีมาก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กชายบุญชู น้อยโสภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กชายอดิเทพ ผิวขาว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงภูริน สิงห์ทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ บุญทูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กชายพีรภัทร บุญมาวัด

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงสิรารมย์ ไตรพรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงสุธินี รักษา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงเพ็ญสุดา ทิพชัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ พานพินิจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงสิริกร เจริญศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๖

นางสาวเพ็ญพักตร์ นนธิจันทร์
๒๘/๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กชายอานนท์ เอือมเก็บ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ขาว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กชายดำรงศักดิ

์

สินกระสัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กชายกิตติ แก้วละมุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ พรมธิดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายสิทธิชา อินอ่อน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กชายกานต์นภัส หวังสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กชายกัณกฤต โฮนกระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กชายเมธา หากระสัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กชายปพนพัทธ์ ภู่เทศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กชายศุภโชค มหันตะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กชายพิทักษ์พล กรมกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงวีรปริยา บุญเทียง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงนิภาพร กุลศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงเนตรณภัทร สุละวันนะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงมีระดา มวยดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงณัฐสุดา เกตุทองมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงธุวพร พลอยกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงรัชนีกร ทานกระโทก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงวิชชุดา อยู่อุ่นพะเนาว์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงวรัตดา พะกาเกษ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงกันธิชา หาญนิยม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา อุ่นกระสัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กชายสรศักดิ

์

ชูทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กชายฉัตรชัย ชัยณรงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กชายกิตติกรณ์ เบียกระโทก

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กชายทักษ์ดนัย แสงทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กชายธเนศ จัดงูเหลือม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กชายธีรภัทร ธงกระโทก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กชายธีระธาดา วิชาดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กชายสรวิชญ์ วิลัยขาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กชายสุริยันต์ คล้องช้าง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สีกระสัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงกานติมา เพียรศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๑
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

นาดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ จารุณะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงชลธิชา ศาลางาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงสุนิสา แร้วกระโทก
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ซ้ายกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กชายวีรวัฒน์ เชือคำเพ็ง

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงเสาวณีย์ อุดมสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงจารวี แปชน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหมือยไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กชายรัตติพงษ์ หนูแหยม
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กชายรพีภัทร ช่างพิมพ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กชายอมรพันธ์ ผมทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงกุลธิกา อันตา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กชายจักรพงษ์ เหลาชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงศรันย์พร เจียงกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กชายเมธิชัย กว้างกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงมัทนา ตึกกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กชายฐิตินันท์ สินสุพรรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงวรัญญา สารทะนงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงอมิตรา บุญหว่าน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงสุกานดา ศรีส่วยเปา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กชายณัฐพล ถินทัพไทย

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กชายวิวิธชัย แสนสงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กชายพรชัย ชารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กชายวีระพล พะรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กชายวัชรพงษ์ พงษ์นอนิล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กชายศรเพชร จันทร์ไตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กชายปกรณ์ ไชยชนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงนันธิยา ศรีสังข์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงนำทิพย์ เมืองกระจ่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงโสรวรรณ พิมพา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงพลิมภรณ์ วิภพภัทร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงกัลยา จันทเขต
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กชายธนศักดิ

์

ทิศกระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ใจงามเลิศสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กชายรพีภัทร บุญเพ็ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กชายราชัน บัวบาน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงอรจิรา อายุวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงนิสิตา เกลียงถนอม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กชายพศิน คำเปล่ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กชายอนุชิต หลงเปลียว

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายปรเมษฐ์ หินภู
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กชายธีระพัฒน์ กว้างกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๔

นางจันดี ยามเย็น
๑๘/๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๕

นางสาวดวงทิพย์ ไวยวัฒน์
๒๖/๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๖

นายบุญถิน ผมทอง
๒๙/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๗

นายวรวุฒิ วงศ์สิทธิรักษ์
๘/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๘

นางสาวสมพร ปรีชาพูด
๒๖/๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๙

นางสุกัญญา สายเพชร
๑๔/๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๐

นางสาวสุริกิจ การะเกต
๒๖/๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๑

นางอารี ภูมิพันธุ์ ๙/๑/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กชายวสันต์ ฝากกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงอาธิติยา พิริยะตระกูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงณิชา สายเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กชายนันทกานต์ ดวงกระโทก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงอารยา นานาค
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงสุวรัตน์ เมืองแสน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงสุนิสา สุทธิมูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กชายปญจพล อุทัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา เลาะไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ เกียนนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กชายศุภสิทธิ

์

งามสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กชายปวิช ใจดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กชายสุธา กองเงินนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กชายทิวา งามพรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กชายธนาพร จอมสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กชายศิวกร พินทะเนาว์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กชายพงศกร ลาไธสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กชายปยณัฐ บุตรอุดม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงสุธิตา งามสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ อ่อนเหลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงวรัญญา ศิริมนตรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงกรรณิกา ส่งเสริม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงวธัญญา เวินกระโทก

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงชลธิชา มาปะเท
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เรียรัมย์

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงพัชรพร ศรีนาเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงรจณีย์ ศรีแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงอินทุอร จวงพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงจีรภัทร สมต้น
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงสุพิชฌา ผมทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ มันตาชัยพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กชายฌานวัฒน์ ยันตกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๕ / ๔๙๒

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริมนตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กชายอมรเทพ โสรธิวา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กชายธนากรณ์ จอมสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กชายเกียรติภูมิ จันบัวลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กชายทวิรัตน์ ธรรมวัฒ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงวริศรา มันตาชัยพร
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงยุพา เกตแสนสี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงพาขวัญ เถาวัลดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ จูมเกษ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงนิลนาฏ ประเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงวรัญญา กองทองนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายบุรินทร์ เครือปาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๗

นายเถือน ชำกุล
๒๖/๑๐/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๘

นายโกเมน คาดสนิท ๕/๔/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ธงกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กชายธนากร ประทุมทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กชายธีรยุทธ ถานะปดโถ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงจิตรกัญญา ธนคุณชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงปาริชาติ เรืองสันเทียะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงชนันภรณ์ เพชรนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เลขนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กชายปรัชญา สุ่มมาตย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กชายเมธิชัย แซกรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงพัชรีพร โพธิไต้

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กชายพีรวัฒน์ โสดาพัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ ไสวงาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงจิรัชญา แก้วระหัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงประภาพร เพ็งทองหลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงพรปรีดา วงค์แก้วมูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กชายกันตยศ พินิจดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กชายธนพล บัวสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงตรีญารัตน์ ทศภักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงนำฝน คงไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงศศิประภา ดอมไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงฝาย ทุมนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงพรวลัย พรมมูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงแพนติญา บุตรยุทธ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๒
เด็กหญิงกนกวรรรณ ปกกาเวสูง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงฐิติพร สุทธิสวัสดิคุณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสมบูรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๕
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ตันเลิศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงมณฑิตา สมรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงสาวิณี จุติตรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กชายวีระชัย สินสุพรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงสร้อยทอง พฤกษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงกรรณิกา แปลงทัพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงสุมิตรา เพียนอก
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กชายวิกรม สุขแสนทวี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงปริญญาพร บุญธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงภาวินี ทองพู
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๕

นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์
๒๑/๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายสุรชัย ชัยสิงห์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงศศิลลิตาพร คูณขุนทด
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีมุงคุณ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงกานต์วรี หอมวัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงปาลิตา ทุลาไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กชายฐิติพงษ์ ทุลาไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กชายกมลเทพ กุมภิโร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงสุชาวดี แผ่นคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กชายศิลาวุฒิ จันทมาลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงกุลจิรา นาโม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงจุฑามณี สุราวัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงณัฏฐนิช บาลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงอทิชานัน คำมี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กชายพีรภัทรโชติ เทพสีดา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กชายศิรสิทธิ

์

แก่นพรม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กชายสิทธิโชค สะเทือนรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กชายอนุชา ทวีชาติ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา เพ่งพิศ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงกฤตยา สำสารี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กชายกฤตชัย ศิริพิทักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๖

นายฤทธิชัย เรืองพงศ์ไพศาล
๒๑/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๗

นางสาวณัฏธฐ์สินี รักภักดี
๑๓/๗/๒๕๓๕

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๘

นางสาวธารญา พลสงคราม
๑๖/๕/๒๕๒๒

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๙

นางนุชวรา พิทธยานันท์
๑๒/๗/๒๕๑๙

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กชายทิวานนท์ อ่อนศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงเปมิกา ผลเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงสุพรรณษา
แพทย์เมืองจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กชายนฤพล ผงสีนวน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงอรวี ศรีสร้อยพร้าว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายชัยวัทน์ ดียิง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กหญิงธนพร สีก่อม
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๗

นางสาวพรสวรรค์ สนองบุญ
๒๖/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๘

นางพึง อุดมแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงนลิน เงางาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงนิตชาภรณ์ พูนทองหลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงดารัตน์ บุญทัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงนันทพร เสียมทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เพ่งพิศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญอาจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงสุรีมาศ ฉิมจารย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงอภิญญา ผ้างาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กชายชนาธิป สุดสายเนตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กชายธนวัตร พุ่มอรุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กชายธนากร แสงสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กชายนริศ แปลงทัพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กชายปริญญา สีเวียง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กชายพงศ์พัฒน์ วิบูลย์อรรถ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กชายพลวัตร เงางาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงตติยา มีแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงนฤนิตย์ ไกรสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงนันทพร วันทา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงนัยน์กานต์ ชาวประโคน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงรุ่งระวี โค้งนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา พิลาโสภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กชายณัฐพล จิวจู

๋

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กชายจิตติ เพ่งพิศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงศิริอาภา คุ้มทรัพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กชายกรชวัล ทองทำกิจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กชายธรรมวัฒน์ ปดกอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จันยา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงกัลยา อินทำนุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๗

นายกฤษฎา มาลัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๘

นายธนวัฒน์ เพ่งพิศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๙

นางสาวกัญญารัตน์ พางาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๐

นางสาวนันทพรรณ เฉยกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๑

นางสาวศศิกานต์ บุตรทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๒

นางสาวอริสรา เงางาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๓

นางสาวสุดารัตน์ หรังนรินทร์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๔

นางสาวอรทัย สิทธิใหญ่
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๕

นางสาวอรวรรณ ยาจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๖

นายกฤษณะ ละอองศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๗

นางสาวธนิษฐา ศรีจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๘

นางสาวปยวรรณ นวลงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๙

นายอัฐพล คำพินิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๐

นางสาวธันย์ชนก สุโรพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๑

นางสาวนุชนารถ ทับสมบัติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๒

นางสาวปกิตตา เงางาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๓

นางสาววันเพ็ญ ราชปรุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๔

นางสาวสุภิภาพร วงค์สุริย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๕

นางสาวดวงฤทัย ศิริกำเนิด
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๖

นางสาวปภาวรินท์ ซ้อนรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๗

นางสาวเปรมฤดี เกตุแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๘

นางสาวสุกัญญา ทับอาสา
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๙

นางสาวสุดาพร เจริญสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๐

นางสาวจันทกานต์ หาสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๑

นางสาวธีระภรณ์ บุญทูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๒

นางสาวบังอร ซ้อนรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๓

นางสาววารินทร์ สีมานอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๔

นางสาวพัชราภรณ์ บุญอาจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๕
เด็กชายนนทกรานต์ ยอดสะเทิน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงดวงรัตน์ ทองอาบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กหญิงละออง แจ้งเสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงอรอุมา นนธิจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กชายสมันตชัย ทองอาบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ดา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงชนภัทร รังพงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงวินวิภา ทองอาบ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กชายธีรายุทธ หล่าศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กชายปยะนนท์ โถทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กชายวิวัฒน์ คำกองแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงกนิษฐา บวรรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงสุภรตา ทองเสือ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา สีลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงนิรชา ตะวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กชายวรเวช สนสุผล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โตคีรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงนิตยา ฆารกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงลักษณพร คงสืบ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ชินสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กชายอัครเดช แวววงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เถาว์กระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงเบญญา แปนดวงเนตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงรัญชนา ปะนันโต
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กหญิงศศิธร บุญดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รุกขสนธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงพลอยชมพู ภูตะลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๒

นางสาวณัฐชยา เพ็ญจันทร์เจ้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๓

นายเกรียงไกร แสนปูน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๔

นายกิตติภูมิ ลีทวีทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๕

นายวีระพงษ์ ศรีคะณานุรักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๖

นางสาวรุ่งทิวา กัณหา
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงนลินีย์ พรรณจนะภูมิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงกฤติยา ดวงนิล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงกนกพร พยัฆกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงนุจนาฎ อินทร์สำราญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ ขานไข
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญประเสริฐ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กชายอโณทัย รุกขสนธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กชายสรสิช แข็งฤทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กชายชรินทร์ ปานชาติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๖

นายวันชัย ยามประโคน
๐๘/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๗

นางสาวสาวิตรี งามเถือน

่

๐๓/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๘

นางสาวสิรินันท์ สายัณเกณะ

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กชายชัยชนะ ชตานนท์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กชายวรเดช จันทร์ประโคน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กชายวีรภัทร ประเสริฐสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กชายภูริวัฒน์ ฉิมประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กชายพงษ์ชกร เคียงเคีย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กชายชฎายุ มีเทียน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กชายณัฐพล ช้อนรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงนรินธร สิริวัส
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงวิชามล สุตตานา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงเจนจิรา ยิมแย้ม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กหญิงมิงกมล

่

ยิมแย้ม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงสุกฤตา ทองประดับ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กชายธัชชานนท์ สุขศาลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงทัศพร ทองพวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กหญิงสุชาดา ลาภเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กชายชนะชัย เพ็งแจ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายบุญรัตน์ จำปาทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

สีสุวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ พลทามูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กชายทินบัติ สุลายรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงวันนิสา พูนแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงโสรญา มิตรเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงนิชาภา มิตรเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงอภิญฎา กุลวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงศศิวิมล ดิษบงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงจินนิภา แวงดงบัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงประภาวดี แคไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ มูลเค้า

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงสุขศิริ จำปาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กหญิงสกาวเดือน มิงสูงเนิน

่ ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองประเทือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงชุติมณฑณ์ นาคสระเกษ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กชายสรวิศ มันยืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงวิลาสินี โลเชียงสาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กชายนภัสกร จันทร์ประโคน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงปฎิมากร แก่นพรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กชายตรีเพชร อาญาเมือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงเอวิตา ศรีทานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กชายไกรวิชญ์ แวงดงบัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กชายธนภัทร โสรัมภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กชายวีรวัฒน์ จำปาทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงกิตติยา สุตะพรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงกุลจิรา แจ้งหมืนไว

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงภัทรธิดา กาญจนสมบัติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงสิริยากร ดีกัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงรัตติกาล ทิพย์นางรอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงรุจิรา ฝายพรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กชายสราวุฒิ เทพวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กชายณรงค์ กองเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กชายสรายุทธ์ ปาสนธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงวัชรา พูนแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กชายวีรภัทร โตคีรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กชายบูรินทร์ จำปาทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงชลธิชา จันชุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กชายศุภกร พัวพันธุ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงชนม์นิภา โถทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงฐานิดา แซสันเทียะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงภัทราพร เนือจันทา

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กหญิงจินดาภา สมบัติมน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กชายพงศกร ดวงนิล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กชายณัฐชนน จันทร์งาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงจุฑามณี โคบาชิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โคบาชิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงจันทกานต์ เรืองทองหลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ แสงแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงปภาวี บกสันเทียะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงยุวธิดา พรหมลิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงสุจิตรา เดิมทำรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงสุภิสรา บุตรศรีภูมิ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กชายธีรภัทร พลบุตรสี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กชายเกริกไกวัล กลินสุคนธ์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กชายปรเมษฐ์ เกรียงศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กชายปฏิมากร ปตสำราญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กชายวัชระ สุดสีดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กชายวีรชัย คำตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญทา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงนันทิชา วรรณกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงวรวรรณ ศูนย์จันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงสุชาวดี น้อยนำคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงบุษกร สุขศาลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กชายมงคล ศรีอุบล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงอรณิชา ปทะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กชายชนาธิป จันทร์งาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กชายภานุวัฒน์ มะทิเกาปะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายกุญช์ คชชาญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กชายปภพ เตียงไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงวันวิสา จรเอ้กา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงมนต์ทกาณ์ พรมพาน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี ดาทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงทิพยสุดา นิมารัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร ผมทำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงอริสรา นิรพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงอรกานต์ หนุนเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กชายถิรนัย พระเดิม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กชายนัทธพงศ์ แซกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กชายภูผา ท้าวเทพ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์ขาว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กชายอิศวพล ทิพยสร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงทวัลพร แก้วงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงปวีณา น้อยโฮม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงพรภัทร ก้านอินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงสุพรรณษา สีดาชมภู
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กชายนรภัทร ชัยเสนา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงนริศรา ธรรมนาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงปทมาพร จงวงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงศศิมา สาลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายปรมรรถ แสงแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กชายพิภัช เพชรประกอบ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กชายสหรัฐ สุริผล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงชุติมา แสงกล้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงศิรภัสสร ปะขะเต
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงณิชาภัทร สมตัว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงปวีณา คงสืบ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงพนิตนันท์ เพ็งธรรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กชายนันตชัย วิลานันท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เม็ดฝาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๖

นายประสิทธิ

์

สุขสันต์
๑๔/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ จำปาบัว
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กชายกฤติพนธ์ ใจกว้าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กชายศุภชัย ไชยทุ่งฉิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กชายภควัฒน์ เทียงธรรม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กชายศราวุฒิ คล้ายตะคุ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กชายพันธวัช อัมพวันน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กชายอนุวัฒน์ บัวจะโปะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กชายราชัน สมนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กชายเมธา ชอบมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กชายพีระพล ยอดวงษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กชายพีระพงศ์ ยอดวงษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงสุภัสสรา พันธะมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงดวงพร ฉัตรดอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๔ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงสิรินยา โชติประวิช
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงปรมินท์ พูพะไล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ สังข์แก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ จูธารี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พึงสำโรง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงวาริน แน่กลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงศิริเกษ แจ้งประจักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงวรดา ลาสกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงพรรณวริน รวยจังหรีด
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงสุพรรณิกา อินทร์ผักแว่น
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงกฤติพร พูนสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงชญานี แซมกระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงกุลธิดา รักษาสระน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กชายโชคทวี เหล่าบุรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงพรนภัส คงบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวรรณศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กชายปรเมษฐ์ เกศสำโรง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กชายธนภัทร จันทร์ศรีคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ แก้วมีศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ธนที
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงบุสรา มหาอ้น
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงสุธิมา ฉัตรกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขอขันกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กชายปฏิภาณ หงส์ราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กชายอนุพัฒน์ หอมชืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงศศิฉาย คำพะทา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงสรีญา ผิวเงินยวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กชายนันทคม กลินสำโรง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงเจนจิรา ไฮกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กชายพรเมฆา เชาวนะโชติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงอัญมณี ปดภัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงนฤมล สุขเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กชายกฤษดนัย ผิวละออง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กชายเพชรรัตน์ ก้านศรีรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กชายวรรธนา นวลกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงรุจิกา
กาญจนวิเชียรโชติ ๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ มุ่งดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กชายเมธี เคนคำน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กชายเดชาวัต บาระมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กชายพายุ ฉิมพาลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กชายกฤษดา น้อยพารา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กชายภาณุภาพ เทียงทำ

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงปวีณา แสงสุวรรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงชมพูนิกข์ โสพรมมี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงวรรณวิสา พาชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงยุพะเรศ ตังสูงเนิน

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงปราติญา พึงกุล

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงเสาวนิตย์ ปดภัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชายคง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จันราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กชายธนาธิป เหมือยไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กชายธีรพงษ์ วัฒนกูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ตังวิชิต

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กชายกนกพล ศิริกำเนิด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กชายยอดปราชญ์ มิลยะกากี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา เรืองปะคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงสิรนันท์ สวยครบุรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงพรรณปพร พนมใส
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงธนกร เทินสะเกตุ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงพรนิภา ศิริสุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงจันทกานต์ พันลาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุงธิราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สีแซก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กชายธนากร บุตรดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กชายพรมงคล เปล่งชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ ลาดกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กชายกฤตธรรม ตรีวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายศิวัช เชิดรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๖ / ๔๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กชายฐานพัฒน์ คำภูมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กชายวิระชัย ตังสูงเนิน

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ วงสารี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กชายกรทอง ใจแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทบวงศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กชายปยวัฒน์ เชยสำโรง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๖

นางขวัญจิรา ชมิทซ์
๑๓/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๗

นายจำรูญ เนืองภา
๒๓/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๘

นายทรงพล พลศรี
๐๔/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๙

นายรัฐฐกรณ์
วิชญะปณณกรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๐

นางสาวเกศรา ชาติคำดี
๐๙/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงวริษา มาลัยติด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กชายธนัญชัย สาธร
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กชายกิตติธัช พิทย์พันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กชายสรวิชญ์ อ่อนปะคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ ดำเนินงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ จันทร์ปะคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วคำ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงกานต์สินี สุขนางรอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงปาริตา บุญมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงฐิตาภา เมฆปะคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงอรนิภา โพธินางรอง

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงยลดา สติกส์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงพิชชาภา นันทา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงอชิรญา นาคนางรอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กชายจีรวัฒน์ ศรีนิม

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

วัดปาโคกเขาพัฒนา
 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กชายฉันทัช เมฆปะคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กชายธนภัทร ใหญ่กระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กชายธีรภัทร วงเวียน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กชายศรีปกรณ์ พันณรงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กชายฤติ กลินนางรอง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงเกวรินทร์ กลินนางรอง

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงปภัสรา งามโอสา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงวันสิริ วงค์อินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงวีรภัทรา คงพลปาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงอัจฉรา เรืองปะคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงธมลวรรณ เมฆปะคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงชนิดา จรเอ้กา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กชายปานรวัช บัวทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กชายธนภัทร เฆมปะคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กชายพิชิตพล เลียมกระโทก

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงวาสินี เอียมนางรอง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงเกศกนก สุขเพิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงวิรดา ทับมะเริง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โพธิพัด

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงปยะนุช สีแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงสุภาวิตา วาดเกษม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงสุภาวิดา เลิศกระโทก
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงอจลญา อาจบุราย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงเกวลิน ดีด้วยชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงวิภวา เหลืองกระโทก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงอรปรียา หะทัยทาระ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กชายธีรยุทธ งามเขียว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายวรัชญ์ เกิดประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กชายศักดิรัช เหลืองกระโทก
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กชายประวิตร หอมกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กชายวรโชติ อ่อนปะคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กชายณัฐวัตร หินศิลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กชายสวิตต์ แพทย์กระโทก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงกมลพร สาธร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงกัลญาณี เขียวมีศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงสุธีธิดา คูณกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงวิภาดา เรืองปะคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงณิชา ประสมโค

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปนแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงศิรินทรา รักษาสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กชายคณิศร มีนำคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สุรินทร์งาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กชายชาชิวัฒน์ ประนินทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กชายกมลภพ คุตรสูตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กชายนิสัน เพชรเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กชายพชรพล เชียดรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กชายนวพรรษ ไพรสูตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กชายกฤษฎา อานไธสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กชายจุลจักร บุญเกิด
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ เรืองปะคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงนิตยา แซ่ลิม

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงอภิญญา ฉิมมาลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงรินรุตา รินเสนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงเมธาวี มาระสูตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงต้องใจ คุตรสูตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา พรรณรงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กชายสรวิช จ่าพันนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใหญ่กระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กชายอรรถนนท์ หลำหยง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กชายพัสกร คำนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงสุพิชญา งามสร้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงปาริชาติ สะภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงปยะรัตน์ เวียงแก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ มารสูตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงจันจิรา สุขนางรอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงศศิชา โพธินางรอง

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงมุฑิตา แก้วคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงจรรยพร ไชยทาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วงเวียน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองสวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงวริศรา สอนดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงธีรภัทร ซึมกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กชายสุทิวัช มาลัยติด
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๙ เด็กหญิงเด็กหญิงวิชชุดา

ชำนาญสืบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงนิตยา ศรพรหม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงอภิญญา งามกิง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กชายธนวัตน์ สันตะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดีเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กชายจัตตุพล ช่ากระโทก
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงสุธนี คงเปนนิจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

สารบรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กชายกฤษดา ดียิง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงกนกกร ประเสริฐ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุขสว่าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ จึงนอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงณัณฑิญา ดวงศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงทรายแก้ว เทินสะเกษ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สวัสดิละคร

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กชายกอปรทรัพย์ สีระสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กชายคึกฤทธิ

์

นนทชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กชายณัฐพล สุดานุกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กชายตะวัน ขันงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กชายธีรภัทร มโนรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กชายบริบูรณ์ บุญมาก
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ชูอิฐจีน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงจิรนันท์ โซนรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงจิรภิญญา เภาพาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ผาใต้
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กชายณัฐภูมิ เขียวรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กชายประสิทธฺ์ คชเศียรสืบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กชายศุภกานต์ โสมกำศรด

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงกัญธิดา ศรีถาวร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงจิตติมา ดวงศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงชลธิชา ภูจอม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงณัฐกมล ช้างต้น
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงปรียา มาโคต
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กชายปริญญา พรรสิงศร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงกุลธิดา รัศมีทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๕

นางสาวสุรัสดา อุดธา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๖

นางสาวชฎาภรณ์ หาญสุวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๗

นางสาวพรทิพย์ คงหาญ
๑๙/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๘

นางภาสิณี ภูคำวงศ์ ๓/๐๒/๒๕๑๐ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๙

นางสาวรัตติกาล พูลกลัด
๑๓/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๐

นางอ่อนอนงค์ สุขสว่าง ๓/๐๗/๒๕๐๙ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๑

นางสาวเบญจมาศ ภูคำวงศ์ ๒/๑๐/๒๕๓๐ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๒

นายแดง สาโรจน์
๒๙/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๓

แม่ชีบุษราพร หลวงจำนง
๓๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กชายกฤษณพล วันคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กชายหรรษกร แก้วแสนชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กชายวรวิช ศรีประสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กชายสรวิชญ์ นาคินชาติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กชายสหภาพ ทางกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงกิตติพร ครุฑกูล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๐
เด็กหญิงมิงขวัญษญา

่

ศรีเชือ

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงญาณิศา มหิงษาเดช
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงปวิณา จันทะศิลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงวรวรรณ หว่านผล
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงเบญจพร แสงพรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงวลัยกร จันทกูล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กหญิงธัญสุดา ภาโนมัย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เสารางทอย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กชายธีรรัตน์ มันจันทร์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กชายแทนรัก วิเศษชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กชายภานุวัฒน์ สาโรจน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กชายภัทรพงษ์ สรงพิม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กชายรัชพล ขุนนามวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กชายวีระพงษ์ มิลาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กชายสายฟา โพธิแก้ว

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงเปมิกา เลียบกระโทก
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลาขุมเหล็ก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงเมษาวดี วิเศษชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงสรสวรรค์ สกุลชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงวิลาสินี ไกรพงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงวันวิสา ตาทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงอรณี บารรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กชายมนตรี พลศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กชายศรยุทธ ลีพิลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ อินทร์แก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๑ / ๔๙๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กชายอภิวันท์ ประทุมวัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงเทียมแข สังข์ขาว
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงอริสา ยอดศิลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ โชติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงศุภรัตน์ อักษร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กชายคชาชาติ อิมวงษา

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กชายฐีรวัฒน์ มาอ้น
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กชายชินวัตร พาเภา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กชายธนกร ภักดิกระโทก

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กชายอานุภาพ ยศแก้วกอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงดวงกมล ปมขุนทศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงฉัตรสุดา ตาทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงปณิดา ชัยสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงธนิดา โพธิแก้ว

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงปรารถนา เม็ดไธสง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงพรนภา โสโรมรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงไพจิตตรา ชุมรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงมะลิวรรณ ดีทองหลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงวิมลภัทร โนนตาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ถนอมสิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงอารยา วิลาจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงอาริยา ประทุมวัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กชายเฉลิมขวัญ ดวงสูงเนิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กชายธนโชติ บุตรดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายธีราทร สุมะหิงพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายนนธิพงษ์ แซ่โค้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กชายนพเก้า บุตรดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กชายพีรพล พารุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กชายยุทธศาสตร์ เจริญศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุตชาติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงนันทิดา นานกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงนฤมล บุตรดีวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงวิภาดา นันทชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ วงภักดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงศศิชา จันทะเสน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงสุชาดา พาเภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ นรัฐกิจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กชายจีรพัชร สุขสว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ ไชยศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กชายพรชนะ สร้อยสรรเพ็ชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงรุ้งพราย เหลือศรีจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กชายธนรัตน์ สินธพ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงกาญจนาพร สร้อยโฮ้
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงชลนิชา บุระดา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงยศวดี พรมคำน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงวิลาสิณี ไทยวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงอัฉรีวรรณ ทองดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กชายปยะพงษ์ ภูสมตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กชายปริวัติ ภูนุภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กชายรัฐพงษ์ ไกรพงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงพรรณิตา สาวสุด
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงมีนา วิเศษชาติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงโสภิดา ชืนในจิต

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงชลิดา พิทักษสงฆ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงนันทิชา สุภาปุก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงวรีภรณ์ หามะฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงรุลิยา ปริกัมศิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา สอนผึง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา มาลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กชายนันท์ธร ปานภักดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงจีรวรรณ มันสลาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงพิมมาดา วิชผล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กชายพรประเสริฐ สุขแสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กชายเดชบดินทร์ โตมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงวิภาภรณ์ รัมย์รับ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กหญิงเบญจพร ยิมแย้ม

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงมิงกมล

่

อินทรบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงนภคสร โพธิสูงเนิน

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงมาริสา พาเภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๔

นางกัลยา วันทอง
๑๑/๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๕

นางทองพูน ทองเชิด
๑๕/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๖

นางปาริฉัตร อินทร์นอก ๕/๓/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๗

นางพนารัตน์ เทินสะเกตุ ๔/๒/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๘

นางสาวพัชรี มาตา
๑๔/๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๙

นางสาววนิดา ตุ้ยตะคุ
๑๘/๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๐

นางศศินันท์ วงศ์ประสิทธิ

์

๑/๔/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๑

นายศุภมิตร สาวสุด ๒/๘/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๒

นางสาวอรวรรณ สุวรรณศรี
๑๕/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๓

นายอารมย์ ประทุม
๑๐/๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ ลีทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงณัฐริตา ตลาดเงิน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงสรินยา ลาวัลย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงพฤกษา วรรณฑมาศ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงจีราภรณ์ ปฏิพันโด
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงธิติมา ทัพโยธา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงอชิรญา สืบพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงศุภนิดา แก้วกัณทา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ เรืองศักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงญาณิศา สาลีลาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงวรรณิภา อาญาเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปองดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงอภิสรา สิมมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงณัฐชา พุ่มพุฒ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กชายดัสกร ทองภูบาล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กชายศราวุฒิ ด้วงชรา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โตทองหลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กชายปฏิภาณ วรรณทมาศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงสิวพร แนววัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายธรณพงศ์ วิสัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กชายนฤดล ทองภูบาล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กชายสมบูรณ์ ลาวัลย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงวาสนา เรืองศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ผิวงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงศศิธร ลูกจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงวาสนา จิตกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงตะวันฉาย เอียมน้อย

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

จอกทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๓

นางจีรภิญญา ยุทไธสง
๑๗/๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๔

นางปรียาภรณ์ คุณสูงเนิน ๔/๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๕

นางสาวศศิธร บัวสอน
๒๔/๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๖

นายสุขสันต์ สาลีลาด
๒๐/๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กชายกิตตินันท์ หมืนสีพรม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ ภาวะรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กชายนิติภูมิ จะเช่นรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กชายผลิตโชค เพวงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กชายวรากร เงินชัยภูม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กชายวุฒิชัย มะไลไธสง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กชายสรายุทธ ชัยช่วย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ชวดสูงเนิน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรวิเศษศิริกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ มังกรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงสุพิชชา ดาบคำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กชายกฤษฎา ทับแสนลี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กชายปยะ เปนการ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงจิราพร อ่วมอิม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงฐิติชญา กล้าพิมาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงพรสุดา โชคกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

นาไพวัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงรัตนาพร ชินรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงยุวธิดา ภูมิภาค

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงอรอุมา ซาไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงอาริสา บุญกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงณัฐชา พันไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กชายธวัชชัย คุยสูงเนิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ธรรมธุระ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นิสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กชายธีรภัทร สันทิศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กชายศุภมิตร คำโหมด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กชายสุพศิน สังสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๕ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กชายสรุจ โพธิจันทร์

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กชายอัฐตินันท์ จันทร์อ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงกิตติมา ธงไชย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงณัฐญา มะโรงมืด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงธันยธรณ์ เชียงมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงศศิธร วงคง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายภูมินทร์ ปาปะไพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กหญิงอินทิมา แลสูง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงอริสรา ลีแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงวรรณเรศ แถมดอน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กชายจตุรงค์ วรรณศิริ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ลีแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กชายทรงพล วรราช
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๘

นายจินดา พลอ่อน ๔/๕/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๙

นางสาวสมฤดี พืนกระโทก

้

๖/๑/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๐

นางสุดารัตน์ แน่นดี
๒๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงศินีนาฏ ขอยึดกลาง ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงกันยรัตน์ ไชยวุฒิ
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงประติภา สุขวิบูลย์ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงอมรา เการัมย์
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กชายคุณากร ไผ่ล้อม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กชายพงศกร เต็งรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กชายธีรภัทร จิตว่อง

ิ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กชายฉันทวัฒน์ บุราณรมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กชายพงศธร ปะนาเต
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กชายศุธิวัฒน์ นันทศาล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงกฤติกา ผาใต้
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงสุภัสสรา อาษาพา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงวริศา แสงมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงจรรยาพรณ์ บุบผามาเต
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงชลดา จำปาพัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กชายปฏิภาณ นางาม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กชายนครินทร์ อินไธสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กชายกิตติพงศ์ เพ็งทองหลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กชายเสกศิริ คูณพรม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กชายภูธเนศ หาญศึก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กชายทักษ์ดนัย นูประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์เกตุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงยศวดี ภูนาเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงกุสุมา ดีโสภามาส
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงสุภาพร ทาบัญศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงอริศรา ปดตาระโพธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เจริญรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงอนันตญา นางาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กหญิงอรนิภา ชมภูเพชร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กชายภูชิชย์ ภูบาลชืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายอนุชา ปะนามทัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ พาวสูงเนิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กชายธนะดี พรมสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงสุกฤตา พิรักษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงอุทุมพร กางนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กชายวีรภาพ ลิตรบุรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กชายนราวิชัย ปะนาเต
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงนุศริษา อุปนันท์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กชายธนากร เทียนชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กชายพิทยา ศรีทาโล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กชายเจษฎา ผิวไธสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทินราช
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กชายกฤษณะ แสนศรศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กชายนัทธพัทร์ ใจอุ่น
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงนภาลัย กิจดำรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ดียางหวาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงอรชา อาจจันทึก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงรัญชนา คำลาด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงปณัดดา ปริวะเก
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงเทพธิดา ทองมน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายกฤษฎา สังข์ศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กชายสิทธิกร หงษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กชายสงกรานต์ ทองเฟอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงชุติมา ไชยรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๗ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงนันธิชา กล้าหาญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงวรัญญา ดัชถุยาวัตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงวริศรา ได้ทุกทาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงอรกานต์ ดัดถุยาวัตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงกำไลทอง ได้ทุกทาง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก่นใส

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กชายถิรพิทย์ รักสุภาพ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กชายธีรภาพ คำนันท์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กชายโชคมงคล วังนุราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กชายวรวุฒิ สุขเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

สุขเจริญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สาธร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงนันทรัตน์ กล้าหาญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงสิริกัญญา ชฎาแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงสุภชัญญา โกยรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กชายวีรภัทร รักสุภาพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๑

นางสาวกัลยธิฌา สายพงษ์ติยากุล ๑๘/๘/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๒

นางธนียา ปองนาน
๒๕/๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๓

นายปยะพันธ์ ทองดวง ๘/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๔

นางพูนทรัพย์ ทองดวง
๒๓/๖/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๕

นายวิมุตติ ปองนาน
๒๖/๑/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๖

นายศรีประนม วาวิไล
๑๘/๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๗

นายสิริชัย ธนูชาญ
๒๕/๖/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๘

นางสุธิดา สิริสันติเมธาคม

๒๓/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กชายจักรภัทร ผิวงาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กชายจักรภัทร ปวนเมืองปก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรัทธาธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กชายธนากร ช้างโคกสูง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กชายนนทพัทธ์ จันทร์กลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงจิดาภา เทียมทะนงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา สุดชนะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงบุญทิตา แสงภารา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วคำหอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงศศิปภา ลูกจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ จอกนาค
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๐

นายทิวากร พลทองมาก
๑๕/๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๑

นางสาวชลดา สามภาค
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๒

นางสาวพรพรรณ ทุมนอก ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กชายเจษฎา ปะนาเต
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นัยนิตย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กหญิงกลรัตน์ ปกิสังข์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงจิราภา ประนต
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงวรรณิดา นิสกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กชายชยุตพงษ์ บุญหว่าน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กชายอติเทพ บำรุงไร่
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กชายนทีธร อินทร์ละคร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กชายศุภกิจ พงษ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กชายศุภสัณต์ สาลาด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กชายธีรภัทร พลดง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงกนกอร ชัยกล้าหาญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงณัทริยา ปะกาถัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์วชิรบดินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงวรรณนิหวา ใจเสาร์ดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงวิรดา มัดถาปะตัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กหญิงศิริกัลยา พิมพ์โคตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กชายอนุชา แจ้งขำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กชายพีรภัทร ปอต๊ะมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เศษบุปผา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กชายอนุรักษ์ ปราชิโก
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กชายอินทัช ธีสุระ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กชายวิษณุ คตโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ โซนรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงจารุวรรณ จูมพลเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อันชืน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงธิราพร วงศ์คำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ศรีแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงอภิญญา จูมพลเมือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กชายฑิปปกรณ์ จันทร์ดอน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงลักษมี แก้วแสงสิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เรืองเดช
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๙ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กชายนราธิป มัยพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กชายนันทนากร พลศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ นุชนาด
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ระยาย้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กชายโกเมท ประทุมชัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กชายณัฐพล น่วมอนงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กชายปณชัย ประสพสมบัติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กชายอนิวัฒน์ พิมพ์โคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ วงค์คำจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กชายสรัลย์ ดวงจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงฐิติมา สุขจิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นารี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงสารินี สมพร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

งามนัก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กชายศักดิดา

์

ชฎาแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กชายชยากร กุนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กชายพิชิตชัย จันทวิภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายพิชิตโชค จันทวิภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงปราริชาติ คำแดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กหญิงนิภาพร พิมายนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงโสภาภรณ์ ปอต๊ะมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กชายณัฐพล ศรีโสดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กชายธีรภัทร์ รู้จริง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กชายสุวรรณชาติ ร้อยทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กชายสมจิตร แสงเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงกนกพร สาทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงเกษแก้ว สีวาฤทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงมิตตรา ยงงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กชายจักราวุธ ถนอมสิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กชายธีรภัทร จอกทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กชายภัทรพล ตรีสุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงจิรภิญญา สมบูรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงจิราภา คิดได้
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงวรรณิดา แสนอุบล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงวไลลักษณ์ เพียไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๐ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กชายเดชา ชำนาญสิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กชายทรงวิทย์ เรืองสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กชายภูชิต จันทร์อ่อน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงกมลวรรณ สมศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชัยภูธร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงธัญธร พลหาญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๖
เด็กหญิงปาณนวรรณ วรรณพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงอธิติยา อุดมโภชน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กชายพรมพิทักษ์ ภักดีอาษา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ อุดทวี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กหญิงเสาวนีย์ สำราญสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขุนประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กชายธนากร ปลาโสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กชายแดนชัย พันบัวแพง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กชายทักษิณ ใจสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กชายพงศกร วรรณปะโก
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กชายอภินันท์ เสนผาบ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงสุจิตตรา มีผล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงอรทัย ภาคีทูต
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๙

นายกัปตัน อิมเอม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสูงเนิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อยู่อ้น
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กชายกีรติ ปกปอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงปยะดา เพตายนต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กหญิงลภัสรดา รอดสีมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงแทนขัวญ บุญเขือง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงชุติมา ดำเดช
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรรัก
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงนรีภัสร์ สุขทวี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กชายพีรภัทร พยัคฆะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๐
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

พันนวยนนต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงมนัสวี พรหมทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

สนรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กชายศิวัช ผลาผล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงสสิสา พยัคฆะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๑ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กชายอธิชนม์ สุดสายเนตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงอลิสา สมพงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กชายเกรียงไกร ยิงนาม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กชายเจษฎา เภตรายนต์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กชายครรชิต พันธ์นาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงชนัดดา บุตรศรีวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงฐิติวรดา บุญมี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๒
เด็กหญิงนันณภัชสรณ์

บุตรศรีวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กชายปรัชญา นาสิงทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทองอำพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ พะโรงรัมย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กชายวันเฉลิม ศรีชัยหมือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงวีริสา ผลเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กชายสิทธิพงค์ นวลสนิท
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ยุดรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงสุภัทร์ ขุมทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กหญิงจรีภรณ์ โตสีดา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงเพชราภรณ์ โสโรมรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงณัฐวดี พรมวิจิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กชายกฤษณะ จันทร์กฤษ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงกมลพร ศิริกำเนิด
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงจิดาภา เครือเนตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงญาณิน เทพชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงธนาพร คงพลปาน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงนภาลัย อุ้มรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กชายนันทชัย อาจทวีกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงพิมลพรรณ กล้าหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำน้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กหญิงรมย์สิรี โสลมลำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ชืนระรวย

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กหญิงศิริกานต์ นุชนาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงศิริภัสสร การดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงสุกานดา เชิดรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กชายอนวัตน์ ทะนะวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กชายอนุชา เพตายนต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงอุดมพร ดีทองหลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงอโณทัย เอียมรัมย์

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กชายเจษฎาพร เกลารัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กชายเจษฎา พุทธกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงเนตรนภา นนกระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงแพรวชมพู อ่อนดอน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงชลนิชา เมฆกระจ่าง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กชายชาติกุล ยอดโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กชายณัฐนันท์ นิมพันธ์

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กหญิงณัฐลิกา โกเลือน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ปญญาแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กชายธีรภัทร สุขเหลือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงนนทิยา จำปาทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กชายปญญวิชญ์ อ้วนแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กหญิงปนรัตน์ เวียงแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กชายพงศธร วงษ์งอ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงศุพิศรา ทองประภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงสาวิกา คำสินธุ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์กฤษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กชายอนุพงษ์ วิวัฒน์บวรกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงอรทัย ปะทะวัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงอรุณณี สัตยาคุณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงอังคณา สิงห์รัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงกนกพร ธงชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงชลธิชา สาทะรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงณัฐวดี นาคเจริญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กชายบลุคลิน ทองอินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงพิยดา พยัคฆา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กชายภูมิปญญา สิงห์ทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงมุนินพลอย โสมกำสด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กชายสหรัฐ ทานกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กชายอมรเทพ วนวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงอารยา ทิศกระโทก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงสุนันทา อาจทวีกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

มีสัตย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๕

นายดนุพร ศรีเชือ

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กชายกันตพงศ์ หงษ์เจือ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ คงพลปาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กชายฉัตรชัย บุญประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงนภาวดี ทองมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงพนิตนันท์ บุญมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ คอนคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กชายวีรภาพ คืนรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงสุภนิดา เวชชัยภูมิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงชไมพร โสโลมรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงทิวาพร เรืองศรีชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงนพรดา รุ่งสว่าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กชายนพรัตน์ โสมกำศรด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงนันทชพร จันบางม่วง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี ละแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กชายศุภกานต์ นาคเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กชายอนุพงษ์ เอียงสันเทียะ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงจิราภา ชำนาญเท
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พุทธกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงณัชชา เวคินภวดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กหญิงพรสิริ เรืองศรีชาติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล สังขโห
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กชายสราวุธ วงษ์ประโคน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุนรวัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กชายนันทวุฒิ เกษมศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กชายธะนะชัย ทวีชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กชายกศิวัฒน์ เพียเทพ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงกาญจนาพร สุมะหิงพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

บุรมณ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงขวัญจิต เงินเดือน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กชายดลฤทัย อภัยนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ทวีชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงทาริกา เงางาม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กชายทิพย์ดนัย พากุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ดำเดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๔ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กชายธีรภัทร รูปโฉม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงนราพร เดชารัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงบุณยกร กี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กชายปรมินทร์ บรรเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงปญญารัตน์ ทิพย์โอสถ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงปยมาศ ไชยบำรุง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายพงศธร วงศ์จันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ หงษ์ศรีจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กชายภานุพงศ์ โสโลมรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงลลิตา ใสวิเศษ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ขอพันดุง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กชายวีรพล ทวีชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กชายสมัญญา พันจันดา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กชายสิทธิพร บุรมณ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงสุพรรณี แก้วจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงสุรีสีห์ แสนรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กชายหัตถชัย ทองยศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ เวียงสิมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กชายอำนาจ สุขศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๐
เด็กหญิงกาญจนาวดี พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กชายดุจเทพ ชาติภูมิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงปนัดดา นาคนวล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงปวีณ์นุช จันทร์พงษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กชายวีระพงษ์ เดชารัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงศศิชา วงศ์จันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กชายศิวดนย์ รุ่นใหม่
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงสิริณดา ทวีชาติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กชายอนุรักษ์ แววสูงเนิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วสาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงอรทัย กระสังข์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงอริศรา ศรีสุวะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กชายกฤตนัย พาจุจันทาโร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กชายกฤษณะ นาคนวล
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กชายกฤษณะ หลำสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๕ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนองนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงชมพูนุช โทนสูงเนิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กชายชาญยุทธ แสนรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงณัชชา แสนรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงณัฏฐชา ดาวเศษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

พันธ์จันดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กชายนรินทร์ หมิงทอง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงนีรนุช กล้าหาญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงประภาศิริ พันจันดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงปยะวาส ปถวี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายพงศธร บุรมณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายภูริพัฒน์ กุจพันธุ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงยุวดี ขุนนามวงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงวิภาพร กายสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กชายวิศิษฏ์ โชยรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กชายศักดิพิรุณ

์

สุดตะคาน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงศุภางค์ บรรเพชร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงสัสดาวดี จำนงค์สุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงสิรินญา จูลนันท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงสุนิสา พันจันดา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กหญิงสุภัสสร สินชัยจรัสกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กชายอนันตสิน แสนรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงอรอุมา นาคนวล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กชายอัษฎาวุธ สุขชืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กชายอิทธิพล แสนรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กชายเดชา ธิทะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กชายวีระยุทธ จันทร์ทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงอภิญญา นาคนวล
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงกุลจิรา จอมพล
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ สกุลดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงเปมิกา จอมพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงสุวดี นนทวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงสลินดา ชืนเย็น

่

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ฉากพิมาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงกชพร กรมจรรยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงปรียาวีร์ น้อยอาษา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงวันวิสา สุทธิยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงศศิธร ฉากพิมาย
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงศศินา แก้วขาว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กชายกฤษณะ หนองเหล็ก
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีนารินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กชายทักษ์ดนัย นิตใหม่
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กชายยศภัทร วรครุฑ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กชายพงศกร พรมรักษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงฐิตารีย์ เกษรชืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เกษรชืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงวันดี พรมชืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงอนุธิดา ปตังทานัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กชายพิพัฒน์ สร้างนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงสาวิตรี วิสุมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงอัญมณี พัดสิงห์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ทรงบัณฑิต
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กชายเลิศชัย สุมารุ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงพนิดา จันทร์สด
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กชายจักรินทร์ หงษ์ไธสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กชายอดิศร สุฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กชายอธิวัฒน์ ปุยทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงตะวัน พันธุ์หอ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงกัญธิชา ชินวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กชายพิทยา เสนนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กชายภูวดล กลกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงนุชจรีย์ แก้วตา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กชายกฤษดา วิสุมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กชายกษิติ ปนแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กชายภควัต จันโอ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงดาริน สีหาพรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมงาม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงตติยาภรณ์ ซิมกระโทก
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงยลดา พลบัวแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กชายวัชระ คำโส
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงจันทิรา แสนลือชา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงลัคณา ขันพัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กชายนที ยานอาษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงสุนันทรา วักไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บรรฎิษตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายตะวัน แก้วนารี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงจิราภา ยงเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๓

นางสาววิภารัตน์ วิเศษสมบัติ

๑๓/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๔

นางอุไรวรรณ บำรุงภักดิ

์

๒๔/๗/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ อาดำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กชายวิวัฒน์ชัย ใสแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงเขมิกา ชินรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงเพชรี นรราษฎร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงวนิชา ปะสาทาเส
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงหงษ์ทอง สามภาค

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงชลดา ศีลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงณัฐวดี ปะทะวัง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กชายรัชภูมิ เจริญรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ สุขสา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กชายคีตภัทร อังคะสี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กชายศุภกฤต รักษาบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงขวัญฤดี บำรุงพงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงอังศุมาลี พรหมพิลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงกุลพิธาน์ ทองอินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ขันคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองอินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงชุติกานต์ สีหะวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงอรฤดี เรียบเรียง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงสิตางศ์สุภา เสนพะเนา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ช่วยนรินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงสุรางคนา หอมดวง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงอักษราภัค เหง่าทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงอัณณพัทธ์ สมสร้าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กชายสรวิศ ไวแก้วสูน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงวรวรรณ อุบลเผือน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กชายฉัตรดนัย เยาวะเสริฐ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กชายณัฐกร ไกรจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงอารียา แก้วศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงศลิษา ปาสาเน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กชายกฤษณะ ศักดิสิงห์

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงกนกพร ประทุมมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงจินตนา โนนบุญศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กชายภูริภัทร แสงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กชายมนตกานต์ แล่นโคตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กชายวายุ พุทธบุรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงพัชรา นารี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงสิรินทิพย์ งามขำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กชายพีระนันท์ พิทักสงฆ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงอรวรรณ ปะนามะทัง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กชายศุภโชค มาลัยไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงจินตหรา เจริญรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงวรัญญา อินทรีย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงศรัญญา ดานุวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กชายขวัญชัย หม่วยนอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงชลธิชา วงเดช
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงศศินิภา ตรีสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กหญิงสุนิตา เจียงวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ปสโส
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงปนัดดา น้อมมนัส

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงสุภาพร โคตรมูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไวแก้วสูน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กชายจิตกวี ชนะพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กชายนัทธพงศ์ มาดาโต
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงวิญาดา ทิศกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงฟารุ่ง จำปาไทย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงอารียา จิรังดา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงอนงลักษณ์ ธีระหงส์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงสิริญา สุภารักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงกุลสตรี โพธิหล่าม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงอลิสา ดีสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กชายธนาวุฒิ ตามบุญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กชายวัชรพงษ์ เงาทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กชายธนพล นุชารัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กชายธนกร แหวนเงิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กชายสุพิชฌาย์ กันรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กชายปรเมศ ฉิวรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงวีรดา โจมรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงฟาใส นะรารัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงชลธิชา สีหาบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กชายสิทธิรักษ์ อะโรคา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงอาทิตรา ประดิษฐโสภณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา วิชัยรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กหญิงรชนีกร พะโรงรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายอดิศร แบกกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงนรากร ยุนิรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงสุวรรณี จีนเกา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงศิรินทรา ปะนะสุภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กชายศุภกฤต รุ่งศิลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กชายเทวาฤทธิ

์

บุญยะรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กชายวันชนะ จันทร์ประโคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายชนะภัย วรรณเวช
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กชายฉัตรชัย ระหงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กชายธีระพล นิโรจน์รัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มพราย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กอสูงเนิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คุณทวิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กชายณัฐกมล กุมรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงอริสรา กิรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงทักษพร ทุมชะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ตระกูลรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงอรปรียา ทามเสถียรชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงปยะนาถ กิรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงทิพธันยา จรัลรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงบัณฑิตา พิมัยรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงพรสุพพัต จรดรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แดนรับรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ อรุณรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงกิตติมา ตระกูลรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงพรนิภา เจียวรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กชายวศิน บุญศรีรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงศศิภา จะรอนรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงสุวิชาดา อชีรวีรพงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงสุนิสา รัตนะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงภณิดา โพธิแก้ว

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กชายชัยศักดิ

์

สุทธิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายดนัย โกยรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กชายทัดพล การัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายธีรเดช เกือรัมย์

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ประจันบาล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กชายพัสกร สุมหิรัญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กชายพูนทรัพย์ สุมรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กชายภูตะวัน กระชงรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายศรราม พันศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กชายศิรชัย มันเกษม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงจันทภา สุทธิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงณัชชาภัทร อาญาเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงนันทนา ถินฐาน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงอรสา เผือกมะหิง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงอริสรา ประเสริฐจันทึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงอลิสา สนิทประโคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กชายวันพุทธ แกมรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงธีรนาฎ กุยรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงนฤมล โนจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ อาจทวีกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กชายสุรชัย ใจหวังชนะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ประเสริฐจันทึก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แกมรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา ฉิมคีรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๑ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย เรืองเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา ลักษร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงอลิชา สุภาวดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๘
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

แก้วสอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงกนกศรี สิงห์ชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงวรรณิสา ศิริพงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา ขะจีฟา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุทธิ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงอภิญญา โอสถประสาท
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงอรปรียา แกมรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กชายธนกฤต น้อยหอม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กชายวรนันท์ เดือนแจ้งรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กชายดุษฎี เปนรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กชายวุฒิชัย รักธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กชายภัทรกร โก๊ะรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กชายโฆสวันต์ โกติรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กชายพงศกร ตรวจมรรคา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กชายนพรรัตน์ ปวงประชัง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงณัชชา กุสะรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงขวัญจิรา เกรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงเมธาวี การเพียร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงเยาวพา จอมขวัญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงกันต์กมล ศิริพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงจันทกานต์ สายชุมดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กชายชัชชัย วิชัยรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กชายกิตติภัค กึนรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กชายประวิท ทะเลิงรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ โกติรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กชายธัชชัย กุสะรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงศุภาพิชย์ กุมรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงกุลทรัพย์ เสาเกลียว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงบุญญาดา โกติรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงพลอยลดา มุมทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงณัฐนรี ชัยชุมพล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงจารุภัทร ปนเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๒ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กชายชนินทร์ สมผัด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กชายถิรวัฒน์ กุสะรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กชายธีรพล เพ็ชรเลิศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กชายวรทัต เรืองประโคน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กชายสุริยันต์ เกรียรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ กิรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงภัทรพร ขะจีฟา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงฤทัย ทินปราณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงพัชรพร อดูลย์สุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ดูชาติรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงอุมากรณ์ ยิงเจนจบ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กหญิงฐิติยา ชุมหิรัญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงนงนภัส การรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงศุภากร อุไรรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กชายธนากร อาญาเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี ชุงรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กชายอธิปไตย บุญเถิง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงสุภาวิดา เกาะรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กชายพงศภัค กันรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กชายสุชาครีย์ กิงกลาง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กชายวายุ สุวนิช
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กชายเตชินทร์ กุยรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กชายอติชาติ ชุงรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กชายบุรธัช เพ็ชจำรัส
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กชายธนกฤต โกบุรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงตติยา ชุงรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงวิรัลพัชร์ กรวยรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา กุมรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงชาลิสา กุมรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงสุชาดา กุสะรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กชายนิติรัตน์ เกษีสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กชายก้องภพ กลองรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กชายชนินทร์ สุมรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กชายธีรนันท์ แววรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กชายธวัชชัย โกติรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กชายธนะรัชต์ ประจันบาล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงอนิศรา รอดสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงณัฐชา ชุงรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงจันทิมา รักธรรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงทิพย์นภา กลองรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงสาวิกา โกกะรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงกัณฐิกา การรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ จิตประสงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทัศนะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงอุษา เรืองประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ชึรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงณัฐชยาพร จารึกดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๗
เด็กหญิงเบญจมินทร์ สินจะโปะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กชายศักชัย นิพันธ์รัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กชายพงศกร คำสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กชายภูมินทร์ อินทร์ใหญ่
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กชายณัฐพงษ์ แฟสันเทียะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ ภูมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กชายณัฐพงศ์ คำเหล็ก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กชายยศพันธ์ หมวกยอด
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กชายสนธยา ต่ายกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กชายธีรเทพ เมืองจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงภัทรสุดา ปองสีดา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงเอมวิกา สิวไธสง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๙

นายณรงค์ฤทธิ

์

ขะจีฟา
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๐

นายอัศวิน อบอุ่น
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๑

นางสาวดวงรัตน์ อินทร์ด้วง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๒

นางสาวพิมพ์มาดา ชอบสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๓

นางสาวจิราพรรณ ศิลาเลิศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๔

นางสาวปนัดดา รินไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๕

นายวิทยา หมายเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๖

นางสาวพรชิตา ประเมศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๗

นางสาวอภิญญา เขียวสลับ
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๘

นางสาวศุภกานต์ ต้นบัว
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๙

นายวิทวัส บุญหว่าน
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๔ / ๔๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๐

นางสาวธัญรดา จอมศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๑

นายอนาวิน บุญเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กชายกฤษธวัช โพธิสาร
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กชายปฏิภาณ อำไพพิศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กชายยงยุทธ ขุราษี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นรารัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงโสภิตนภา พลข้อ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงศิริพร แต้มศรีคาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงอรสา ทุมยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กชายวีระศักดิ

์

สำนักกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงนวพร จันที

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กชายบุญพิทักษ์ อินทศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กชายธนกฤษ เสกขุนทด
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กชายนัธวัตร อยู่เย็น
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ มาศนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงอทิญญา อภัยพัฒน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงกรรณิกา ทบร้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กชายพุทยากร เจริญทัศน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กชายสิทธิพล คืนสันเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กชายปรีชา พันนาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กชายจิรวัฒน์ หนองบุญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กชายบูรพา เพียเพ็ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงพันธิชา หอมเนย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงปทิตตา หอมเนย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๕
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ นิยมชาติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา ลาสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กชายภูวดล แก้วโพธิกลาง

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กชายเอกพงษ์ จิตรจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กชายอิสระศักดิ

์

วาปโย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กชายนนทกร อุ่นเรือน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กชายวัชรพล ท่าหาญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงบุณยวีร์ แก้วมงกุฎ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กหญิงอรณี ตำกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชำนาญกอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กชายพงศกร อำภาคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงพิมพ์พร หลุนบูชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กชายรชานนท์ อัฐศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กชายรัชชานนท์ พรดีมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กชายสายันต์ โลมรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงณัฐริกา กะทะแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ ปงปอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กชายชานนท์ พันธุ์ฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กชายปยะพงษ์ ทองสอาด
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กชายสุนันต์ ธรรมจะดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กชายอักษบดินทร์ กันโพธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กชายเอกราช สมจิต
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงญานิศา สีผลสมอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กชายวงศ์สวัสดิ

์

เพิมโพธิกลาง

่ ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กชายณัฐภูมิ ภักดีศิริวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กชายนพดล วิไลวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงชลธิญา วาปสา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๒

นายกรกช กุนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๓

นางสาวประภา คุงดิน
๑๕/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กชายกฤษณกันต์ สีขอน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงชลธิชา แสงเขียว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กหญิงปริญญา ชวารีรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงพรชิตา ปกษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงมนทะการ อุดมครบ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงอริสา บุญเงิน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กชายธนากร สอนนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กชายศุภลักษณ์ โกจันทึก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กชายสุรเดช ล่องลอย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ วิเศษพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงณัฐธิชา เสาวพัฒน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงธิญดา แสนขวา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงบุษกร บวกไธสงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงเบญญา บุญหนัก
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงปนัดดา วิลามาตย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงภัทรธิดา อาสคติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงสุพิชฌา แสงลอย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๑
เด็กหญิงทรรศนันทน์ จำเริญสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทร์เทศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กชายธนิต ชะเอมเทศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กชายพัฒน์พงษ์ ทองลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๕

เด็กชายสิปปภาศ แขวงนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ชัยแหม่ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กชายอรรฆพร สอนเจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงดาวฤทัย มียิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กชายกิตติพจน์ นะราช
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กชายธีระวัฒน์ โลมรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กชายปรเมฆ แก้วหลักคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กชายพิเชษฐ์ จีนกระโทก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กชายวิทวัฒน์ ตันกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กชายศราวุฒิ จ่าพุลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ พิมพากุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงพัชราภา
อินทร์เขือนพะเนาว์

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงยุวธิดา สงวนรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา คณะศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงผโลทัย พิพ่วนนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เบืองกลาง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงวรญา อุทัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กชายกิตติชาญ นะราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุญเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กชายตะวัน หม้อมีสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กชายอนุชิต คชคีลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงพิยดา ยิมเกตุ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กชายกวิน ไชยดิษฐ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กชายวีระวัตร แสนโคตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กชายอภิชัย กล่อมสูงเนิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กชายรณสิทธิ

์

คงนาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กชายอินทร ศรีเชือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กชายปฎิพัทธ์ เหลือมพิมาย
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กชายนิกร สงวนรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ ประสีละเตสัง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กชายฐิตินันท์ ดอกไม้
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กชายวิชาญ ยาวิโล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงสุชาดา ชมภูนุช
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ คำจันทร์วงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กชายภูวดล เพียขันทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงอรปรียา ชัยแหม่ง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงตะวันฉาย สงวนทรง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กชายติยะ กุลชร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงอรวรรณษา เนือนิล

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กชายสมร หรังทองหลาง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กชายสราวุฒิ เตียงจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กชายศิวัฒน์ แกดำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กชายจันทร์ชนะ จิตร์ทองหลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สงครามรอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กชายอนัณดา ลืนลม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงจีรนันท์ เยี่ยมคาย

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กชายธีระยุทธ เปยมศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กชายศักดิศรี

์

กลางพิมาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กชายสหชัย พูนศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กชายธนชล สุทธิรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กชายธีรภัทร ชัยแหม่ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กชายพงษ์ระวี เครือพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กชายพีระพัฒน์ เครือพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กชายศิริโชค ศิริไพใย
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กชายศุภชัย นิมพันธ์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กชายสิทธิพร ชาติดำดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กชายชัยมงคล รักเพือน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กชายวรเมธ มุ่งยุทธกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงสวิตาร วิเศษพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงพิลัดดา ชะระตะคุ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ แฟงทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงภริตา เอียมสำอางค์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กชายณัฐพล คำลาด
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงจิรนันท์ คงทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงจันทิวรา กลางนนท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงธนัญญา แกล้วกล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงปภัสสร พูนศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงวริศราพร ศรีษนาราษฎร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงวรินรัตน์ ศรีษนาราษฎร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บ่อไทย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กชายธราทร อาจสุนทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กชายชัญญา ภูตา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงพิมพ์อักษร อ่อนนำคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงดลยา ศรีสืบมา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กชายนันทพงศ์ แพงทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กชายศตวิตต์ บวกไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กชายอรรถภูมิ ทองรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายอานนท์ จรรยา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายธนนันท์ ชะนอมรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายนัฐวุฒิ พาทองทวด
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กชายพีรพงษ์ ตุละ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กชายปกรณ์ ต่างกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงดรากร ประกอบแจ่ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กชายปฐมพร
อินทร์น้อยมะดัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กชายทัตพร บุญหว่าน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กชายจักรรินทร์ สินจะโปะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กชายชานันท์ สิทธิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กชายติวานนท์ แสนเมือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กชายธนโชติ เคนท้าว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กชายธนพล ศรีจันทร์หลง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กชายธนัท จันทะอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กชายสุบัญชา ทรงพระ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กชายอัจฉริยวัฒน์ วันทะมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กชายอาทิศ กางสร้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กชายภัทราวุธ ข้อสว่าง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กชายพัทธนันท์ พิศัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงจิรภิญญา ฉิวกระโทก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กชายปยพงษ์ บัวศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๓

นายณัฐพงษ์ มีศิริ
๐๗/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๔

นางสาวณัฐริญา คำโพธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๕

นางสาวอัญชลี วงค์มามี
๐๓/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงมณีวรรณ เบียกระโทก

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงนิราวรรณ วัชพืช
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงเปมิกา แปนชุมแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กชายสหรัฐ เอียมสำอางค์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายรักสุทธี เครือสงวน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กชายกรกฎ พิทักษี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยปลัด
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อวดผิว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีสมสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงกชกร ปดจิงหรีด

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงอริศรา พูนศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเศษชาติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงสิริกร ไตรเมฆ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา ยอดยิงยง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงพรนัชชา แจ่มจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา บำรุงกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กชายธีรไนย พุฒพันมาต

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๓

นางสาวปภัชญา โสดา
๒๗/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๔

นางสาวกัญจิรา จันชนะ
๒๕/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๕

นางชุลีพร วงศ์ก่อ
๒๓/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๖

นางสาวนำฝน ประโพเทติ
๐๖/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๗

นางสาวศิริวรรณ เสรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๘

นางสิรินทรัตน์ แจ่มทองหลาง
๒๗/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ชมภูวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กชายทีรพัฒน์ ไตรพรม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงเบญญาภา จับพิมาย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงวนัชพร สัญญะวี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กชายณภัทร รวยสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กชายปยะพงษ์ ลอยพิมาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กชายอิสระ เมืองสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กชายยุทธพิชัย นิมิตรหมืนไวย์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กชายเวชสูติ สินจะโปะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กชายไอคิว ประสมสัตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กชายนัฐพงษ์ ทวีศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กชายคมกริช บุญนาค
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงภวรรณตรี อบอุ่น
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงปฏิมากร อินศร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงณัฐริกา ทองขาว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงนริศรา ประสาทนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กชายเพชรมงคล ทองพรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงรัชประภา สิมาทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กชายปรเมษฐ์ โททอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กชายปริญญา แปลงดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กชายฐิติกร ชำนาญเนาว์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงศิรินธร คะเรรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงพิจิตรา สลับศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงชฎารัตน์ ทองคณิต
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงวิภาศิริ กรรเชียง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุขสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงสุปรียา หวังดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงนันทิดา พัดทาบ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กชายวีระวัฒน์ เกตุศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงวิรดา นุชผักแว่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๙

นางสาวดารินทร์ ปาประโคน
๐๕/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๐

นางธนภรณ์ โชติไธสง
๒๒/๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๑

นายบรรจบ วรรณศรี ๘/๖/๒๕๓๑ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๒

นายบัญชา เจิมแหล่ ๘/๑/๒๕๒๖ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๓

นางสาวภัทรวรินทร์ บัวนาค

๒๗/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๔

นายรัฐนนท์ วิภาวิน
๒๓/๗/๒๕๒๙

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๕

นายราเมศ เฮงขวัญ ๙/๙/๒๕๒๕ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๖

นางวรรณศรี อินไธสง ๔/๘/๒๕๑๕ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๗

นางวาสนา รักแฝงกลาง
๒๗/๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๘

นายวีระ ดนัยเธียรธนา ๕/๘/๒๕๐๕ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๙

นายสุขี จันเสน ๔/๖/๒๕๒๗ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๐

นางสาวสุลาวัลย์ วันงาม
๓/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๑

นายอนุชา เชิดกลิน

่

๘/๓/๒๕๐๙ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๒

นางสาวอริยา แทนไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๓

นายเกษม คูณสม

๒๗/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๔

นางสาวเตือนใจ แก้วคุณนะ
๘/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๑ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๕

นางเปรมจิตร์ ปานาลาด ๕/๔/๒๕๓๓ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๖

นายเศรษฐพร รัตนะ
๒๒/๑๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๗

นายสุรีพงศ์ กาศไธสง
๑๓/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๘

นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้า
๒๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๙

นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม
๑๕/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๐

นางสาวพงสา โปร่งจิต
๒๐/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๑

นางสาวภาวิณี สุขศรี
๘/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๒

นางสารภี สงวนนาม ๔/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กชายพงษ์ภัค จิตรช่วย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กชายโกเมน ศรีมาแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงพินันตา คุณใหญ่
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ พัดไธสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงรัชนี แคนอินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญปลูก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงอิศราภรณ์ บุปผา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา หวนไธสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงภริดา วงค์ขัติร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๒

นางธิชารัตน์ จงปตนา
๑๓/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๓

นางพิกุลทอง แฉล้มไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๔

นางรจนา บุตรพรหม
๘/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๕

นางสาววิไลวรรณ กัณหา
๒๗/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๖

นายอุทิศ นาหนองขาม
๒๕/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๗

นายกมลนิตย์ ทาไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๘

นางสาวลลิตา ไชยยา
๒๐/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๙

นางศิริพร คำสืบ
๐๙/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๐

นายสมชาย สาลิง
๐๖/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๑

นางสาวสาวิตรี พลยางนอก
๑๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๒

นางสาวเมธินี ฮามจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๓

นางไสว สาลิง
๑๒/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กชายจักรรินทร์ สมสี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กชายมนัญชัย แก้วกล้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กชายวงศธร โมสืบแสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงแก้วตา ชูชีพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงจีระไน คำสา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงนริศรา พลเดชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงพัชรีพร พิมรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๑

นางกุหลาบ ชวินฉัตรพร
๑/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๒

นางจินตนา เรียงสิริ
๒/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๓

นายชาญชัย แก้วฝายนอก ๒/๐๖/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๔

นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง
๑๐/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กชายพยัคฆ์ เพ็ชรไธสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กชายอธิษฐาน พิลาแดง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงชมพูวดี เชือเดิม

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี วิชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กชายขวัญชาติ สาไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กชายธนโชติ เสียดกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กชายนพวัตต์ ศรีสวัสดิภากร

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงนุชสรา น่วมสำโรง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กชายภาคภูมิ วิลัยวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงกวินทรา ฉาไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กชายเขมทัต สงวนรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงรวิพร ศักบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๗

นางสาวปาริศา ทองการสี
๒๑/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๘

นางมานิตย์ แสนยะบุตร ๗/๐๕/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๙

นางสาวบัวแก้ว ชัยช้อง

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๐

นางวันวิสาข์ โยงไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๑

นายอุดร สุวรรณวิโรจน์ ๐๙/๒/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กชายปฎิภาณ ชาวศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กชายสราวุฒิ ประทุมคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงธีรนาฏ บุญเหลือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงมลฤดี พิมพ์บุญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงวัลลภา กรมไธสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธารเอียม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงสาวิตรี จำหมัน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา แสงอรุณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงสุภัค วิเชียรเลิศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงอัมพร แก้วบุดสา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงอภิญญา ปงตา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ประดับคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กชายภูธิต แดนไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หวนไธสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กชายอิศวะ ไชยสงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กชายวายุ ภูธาตุเพชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กชายสิริวัฐ น่าชม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๙

นายกิติคุณ ทิณรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงอริสา ศรีระษะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๑

นายสิทธิกร แก้วทองภู
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๒

นางสาวรุ่งรวี ดวงอาทิตย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๓
เด็กหญิงสมปรารถนา

ไทยสืบชาติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงอิศรา จันทร์วิจิตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๕

นายอาทิตยา คงเปนนิจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๖

นางสาวนภสร พิมพ์อักษร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๗

นายภูมิภัฒน์ ปกเหนือ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๘

นายชาคริต ทองทำกิจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงพิชญา มักทองหลาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์มา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายสดุดี โกเมน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กชายสุริญา อุภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กชายชนะโชค สุภาษิต

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กชายวันเฉลิม พินิจพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๕

นางสาวธาราทิพย์ มียา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กชายเสกสรร ช่อขาว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงทิพย์มณี พิมพ์อักษร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงวีรญา นาโควงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงรัตนาพร เรืองประโดก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงเสาวดี สังอุดตัง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กชายสุขเกษม หลงละลวด
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงกวีณา มีสัตย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ พินิจพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ศรณรินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายชาติกานต์ อิมอรชร

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงดวงพร สุขสนวน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงทิฆัมพร เต้นสกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายธีรภัทร คำอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กชายนัฐวุฒิ โกเมน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กชายประกิจ แปนพะเนาว์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงปยรัตน์ เดชวารี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กชายพีรวิชญ์ คุยบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กชายยศกร อุปภักดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กชายยุทธนา ขุนนามวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เลือนลอย

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ละเอียด
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงศรินธร สุภาษิต
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงศิริขวัญ พินิจพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เต้นปกษี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ โกเมน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงสุรางคณา ชนะวัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กชายสุริยะ อุปภักดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงสุลีวัน นุ่นเนือทิพย์

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงสุวรรณา สุขเดิม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กชายสุวิทย์สัน ยอดพงษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงอัจฉรียา โกเมน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๗
เด็กหญิงเบญจพรรณ พรมมาลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงแพรวา โกเมน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงกฤษณา ภาษาสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๐

เด็กชายมงคล สุขเกษม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กชายระพีพัฒน์ แก้วอำไพ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงวาสนา พรมมาลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงสุจิตรา ฤาวงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลัทธิ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กชายชนะ พินาจภัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กชายอดิศัย เสาอนันต์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๗

นางสาวสุกัลยา พารุณ
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๘

นางสาวสุวรรณา จามชาติ
๑๒/๙/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กชายกิติพงศ์ ละอองเอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงชลธิชา ศิริบูรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงณัฐนิฌา วงศ์อำมาตย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กชายพรสวรรค์ สำกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กชายภานุรักษ์ สุภาษิต
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงภูริดา ยิงหาญ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กชายภูริเชษฎฐ ยิงหาญ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กชายภูวดล ชมมี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กชายสายฟา ทิศทะษะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงมนัสดา เมียกสา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงสมินตา กายเอียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงปาลิดา จันทร์ประโคน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงธนัญญา ศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงนันทิพร สร้อยสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ มีประโคน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงอาภัสร นักแคน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา อรรคมุด
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมนัส
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กหญิงวาสิตา เพกประโคน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงปริศนา สุขจิตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงณัชชา โตดประโคน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ งามเชย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงปรัชญา แจ่มใส
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กชายกวินท์ กุสารัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงเยาวภา แจ่มใส
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สังเกตกิจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงชนากานต์ แพงเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงกัลยาณี ฟุงสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กชายนัฐภูมิ คำนาค
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กชายวงศธร อินยู่
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กชายฑศพล รัมย์ประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กชายบัณฑิตา พรมมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กชายดนัย จันทร์ครบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ ทองเกลียง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กชายศุภวิชญ์ เดชอุทัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กชายปณณธร บุญสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงสิริวิมล วันเพราพริง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงพิชชากร โยธาประโคน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยพร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์ครบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๖ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงตะวัน ได้ทุกทาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงนันธิดา ผลดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กชายสหรัฐ พิมพ์ศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กชายธีรภัทร ทองโยง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กชายนรวิชญ์ ประกายแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กชายศิรศักดิ

์

โพธิลุขา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงจิรารัตน์ สายแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงสุปรียา ทองโยง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงประวีณา คำดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงสิริกร ทรงศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงประพิมพร ทองโหย่ง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงปริสา เรืองประโคน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์ชืน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

ครองชืน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กชายสุริยะวงศ์ คล่องปาก
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงสุวรรณลี โกยชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงลิกา เรียงเงิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กชายทศพล หลอมนาค

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กชายสิทธิกร เรียงเงิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๙
เด็กชายอาเลกซ รอนโนดหาญ

สุวรรณเพชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กชายชญานนท์ คงบุญวาท
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กชายวัชระ ประกายแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กชายจิตติ ได้ทุกทาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กชายกำชัย ครองชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กชายปยะทัด สามีรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กชายวิธวิทย์ ทรงสีสด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กชายณัฐนนท์ ศรีลอด
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ยุงประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กชายณัช หลอมนาค
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กชายชลธี เงินเก่า
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กชายพินิจ อาจหาญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กชายชาคร ครองชืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กชายจิตติ สิทธิมูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กชายถิรวัฒน์ ทรงสีสด
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กชายชาญชัย ได้ทุกทาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๗ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กชายวิกรานต์ เรืองชาญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายวัชรินทร์ มองศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงวิลาสินี บุตรแสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงสุภนิดา หนันต๊ะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงปาน จะมอดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงพิมพิกา ครองชืน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงกาญจนา ประกายแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงภัสรา เกษมบุญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงช่อผกา กำลังสง่า
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงวาสนา วาสะรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงนิรมล เรืองชาญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงปนิดา นพพิบูลย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงปอแก้ว ยงยิงยืน

่ ่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงปทมาวรรณ ตันอีโน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงญานิกา เหล่าก้อนคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กชายธีรภัทร์ หลักลอย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เห้นครบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจหาญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงวรัญญา บุญมาก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงศุลีพร โตประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กชายณัท แสงศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กชายชนาธิป โยธาประโคน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

เห็นครบ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงนารีกานต์ รัฐอินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงดาริน ทรงสีสด
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงสุขทา ขวัญใจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงชลนิชา ดุจจานุทัศน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงวรัญญา พิมพ์ดา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงจันทนิภา การรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงชลธิชา เรืองชาญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายนาวิน ครองชืน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กชายนิธิศ จันทร์ประโคน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กชายสวิส มองศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กชายธนภูมิ พรมเดชาวัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงสุพรรษา ขบวนงาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงเหมือนฝน ยุงประโคน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงดวงเดือน แก้วกระมล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา แจ่มกระจ่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปุยะติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงมาริสา ทนงใจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ มูลรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงโยษิตา หนันต๊ะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงนิภาพร ทนงดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองโยง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงปานลัดดา กรงรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กชายสุธนัย สนประโคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงกานติมา กมลเชือ

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงจันทรัช ต้นเสมอไทย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงธัญจิรา ประสินเดิม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงณัฐพร โสมะมี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงพิมาย เสริฐสว่าง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงกอร์ฟ แยกมุม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กชายเทพทัต กิรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงภาวิณี หนุนโชค
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ จำนงประโคน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงณัฎฐิกา คำไหล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ดวงอาภัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา เสลานอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงราชพร ตังใจ

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงสุภาพร สง่าชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงกัลยทรรสน์ เจาะประโคน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงปาลิตา แจ้งมีวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงธัญชนก แซ่อึง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ อ้วนภักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงวนิชยา เชือวงษ์

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงเกวลิน กรีหมืนไวย์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงใหม่ บุญเต็ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงจารุกร ยิงชูชืน

่ ่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงวิรดา กมลรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๙ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ยศปญญา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กชายเดชพนต์ เครือเนียม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กชายไกรวิชญ์ ทศพิมพ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กชายภัทรกร กิงประโคน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ เหลืองประเสริฐ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงทิพปภา ขิงประโคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงทีนิดา บุญมาก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงพีรดา มีพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงศิริฉัตร โพธิศรี

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงศิรินทรา พักยมแจ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ จอมประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กชายสกุลพงศ์ ไม้เลิศหล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงกระจาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กชายอัครชัย เครือเนียม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กชายวโรดม เจริญรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กชายจิรภัทร สวินชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงธัญชนก บุญศรีรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงอังคนาง อาสาภักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงแพรวา แปลงดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงณัฐชา สิงห์ประโคน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงปยะดา วงค์เลิศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงอรวรรณ แปนประโคน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงณัชชา ซิวประโคน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงปยดา แปนประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงสุนิสา ฉายเชิด
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงอัครมณี โลกประโคน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงอาริสา ศรีละออ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงพรรพษา รสกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กชายก้องภพ ครองชืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กชายเจตรินทร์ วาตุรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กชายนพพร ไกรพานิช
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กชายศิวกร สูงรุ่ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา ผาสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กชายเกรียงไกร พึงไชย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงนันทิดา ดวงศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๐ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงพรรษา มาลาทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ วิมลใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กชายกิตติภณ ทรัพย์ครัง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายจักริน วงศ์ก๋องคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กชายตะวัน คงดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงเนือทอง

้

เหลืองประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กหญิงแพรทอง เหลืองประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงณัชชา แปนประโคน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุยะพอ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กชายถิรวัฒน์ ศิลาพงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กหญิงจารุพา คงดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ เฮาประโคน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กชายสาธิน ญาติกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายนรากร นันธิษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กชายนวพล พิศาลภูรินาถ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงธิติดา ทองประสาท
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงปรมาภรณ์ นันธิษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงวรัญญา งานประโคน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงรัตนา เอียมประโคน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๙

นายพิชิตชัย คงศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กชายศักรินทร์ คุ้มไข่นำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงกิตติยา มีประโคน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงเนตรนภา มีชูยศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงปนัดดา รำประโคน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงวรรณษา โคนประโคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นวนประโคน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงสุพิชชา นันธิษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กชายปณณวรรษ นวนประโคน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กชายกิตติกวิน หมันประโคน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กชายเขมทัต มีประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๐

เด็กชายณัฐพล จันประโคน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมประโคน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กชายธีรดนย์ ผิวสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กชายอนันตชัย มาจิสวาลา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กชายเอกราช กระรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๑ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงจอมขวัญ นวนประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ นันธิษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงธารา ตันสด
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงประดา รัตนโสภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ปรากฎไทย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา ประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา มีประโคน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงเอมมิกา ลานทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงวาสนา ปานคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กชายพนา ประกายแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กชายสรวิชญ์ มีประโคน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กชายภูริช นันธิษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงพรพิมล เพชรประโคน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กชายศักดิชัย

์

เยรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กชายธนทัต สุดสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กชายอัครเดช มังษา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กชายนพรัตน์ วงษ์ภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กชายธีรภัทร หมันประโคน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กชายนนทกร นวนประโคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กชายพีรวัส นวนประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กชายวิทยา มีประโคน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กชายวีรภัทร สืบเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กชายเอกชัย เอียมประโคน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กชายสุทิวัส งานประโคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กชายปชฌานนท์ สุดจ่าชารี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กชายอรรจกร มนแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สุวรรณทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงณัชชานันท์ เอ็นมาก
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงธนพร ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงเบญญาภา ทิพย์เทศ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงหยกผกา ทินปราณี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กชายกิตติทัต ใจทับทิม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๗
เด็กชายเกริกเกรียรติ สงัดรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ มีธุระ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กชายธีรเทพ ขะชีฟา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กชายพลพล แก้วกล้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กชายสุรดิษ นันธิษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงกานต์มณี ภูมีแกดำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กหญิงกชกร แปนประโคน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงจันทนิภา วิไลรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แพงเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา เปรียบสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงมณีนุช กริดรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงสุจิตรา นวลวัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงสุชาวดี เรืองงาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงสุภัสรา จารัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กหญิงรวิภา จอมประโคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงวรรณิดา มนแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายศักย์ศรณ์ สังขโห
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กชายทนุธรรม เกือบรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กชายธีระเดช กล้าหาญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กชายพลวัฒน์ แพงเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กชายวุฒิชัย ภูขะมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กชายสุรวุฒิ การรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กชายอดิเทพ จันลาภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กชายอนุชิต เกือบรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ขอสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กหญิงจิราพร จอมประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงชวัลรัตน์ เจียวรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงภาวินี ครองชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงสิรภัทร เยาวพิพัฒน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงอริสรา ขาวงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงอมราพร ทุเรศรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กชายวาคิน มุ่งมี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กชายวริศ พะประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กชายณัฐกานต์ มีธุระ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โสเคน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กชายนฤเบศร์ กาดรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กชายราเมศ หลอดทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กชายอันวัตร มนต์แก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงทิพวรรณ โสเพียร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงชนิกานต์ เพชรเลิศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงนิพาดา อบอารีย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงนริกานต์ กุดรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ รอบแคว้น
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงวิมลศิริ บุญประจักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงปาริชาติ ทองมี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ เจริญรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กชายวัชรพล เอียมประโคน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กชายวันปติ ดวงทินกร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รักษาศิลป
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กชายธวัชชัย ดวงศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงภัทราวดี เกือกรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๘

นางสาวพรชิตา ล่ามเทียม
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กชายจตุพร กิรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กชายภานุเดช หลอดทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กชายนันทชัย เพชรเลิศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงเจนจิรา เรืองงาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงวิชญาพร เพชรเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ กล้าหาญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงวันวิสา ล่ามเทียม
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงปริศนา มนแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงจิราพรรณ กมลรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงบุษกร ประแดงชาติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กหญิงทัตสรวง นันธิษา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กชายตนุภัทร บุไธสงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กชายศรายุธ จรอนรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงสวรินทร์ จิตตา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กชายกรินทร์ บุญมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เรียมทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กชายมนพัทธ์ ธูปเอียม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กชายเจษฎา บุญงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ยุงประโคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กชายอิทธิกร จริงประโคน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงธัญจิรา ยาประโคน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๔ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงเบญญาภา นันทะญาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงจงศิริ จงรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงจิราพร หฤทัยถาวร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงพรรณอร สะหุนันท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงถุงเงิน แก้วปลัง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กชายพงศ์นภัทร เอ็นมาก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาญจนรุ่ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงนิภาพร สุขชะรา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงวลิวรรณ เจริญรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงวาสนา ชัยวันสุด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กชายณัฐกมล ทองโยง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงอภิรดี เอ็นมาก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ ภาคคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ มะลิลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงวรัญญา คำสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงพฤศุภา สุขประโคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงณัฐฑิตา ทับปน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงรุ่งนภา สุวินชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กชายดัสกร ฉลาดกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กชายณัฐพล ศิริบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงสุภิญญา กางรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงสิริมณี หนุ่มเพ็ชร
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงอาทิตยา กับรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงศุภจิตรา พรหมบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงศิรินันท์ พึงประโคน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงศสิมาภรณ์ บุญเพ็ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดีสม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๗
เด็กหญิงมัฐศิกาญจน์ หยุ่มไธสง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กชายพีรพล ไกรศร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กชายสุรบดินทร์ เรืองศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงอารีญา ดีสม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กชายลิขสิทธิ

์

ชัยสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์ประโคน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ลีประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กชายนิติพัฒน์ นพพิบูลย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๕ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงสุใจ หนุ่มเพ็ชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายถิรายุ แปนแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กหญิงเสรียา ยิงดัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กชายศักดิชัย

์

วันตารัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงอาจารี การเพียร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กชายยุทธภูมิ สุขทัยรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงกัลญรัตน์ ผลเจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงจันทร์ทิรา ศรีพรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงกันตยา เปรียบสม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงธันย์ชนก ทองนัด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงรุ่งอภิรุณ สกุลดิสัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กชายกิตติพงศ์ หฤทัยถาวร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงกุลวรา สวนเพชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กชายจักริน อรุณโน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สมจิต
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กชายชรินธร ทองนำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ชาติประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กชายถิรวัฒน์ บุญปญญา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงธัญพร หวังผล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กชายอมรชัย อู่ทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กชายกิตติพงษ์ สุดมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงนิยุตา คำแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กชายพัทธพล สุขประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จูงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงวรัญญา เผ่าพันธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ลัทธิวาจา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงสุภานัน สุขล้อม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงอลิชา กล้วยประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กชายจักรพล ทองนำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กชายนราธิป ราชบุรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงศดานันท์ สว่างจิตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ จันทร์สิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กชายรัตนกร ราชประโคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กชายนิติ เสาะพบดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กชายศราวุธ ปะริเตนัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงชลธิชา สังเกตกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงนรากร พระเอียง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงพรรณปพร สามยอด
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๓

นายจักรกฤษณ์ ทนเหมาะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๔

นางสาวปารุดา ไสนะรา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๕

นายณัฐวัฒ บุญวัง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๖

นางสาวปณิดา บุญเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๗

นางสาวจันทร์จิรา พากเพียร
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๘

นายจตุรพิธ พิศงาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๙

นายรุ่งโรจน์ ยืนยาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๐

นางสาววรนุช ปนขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๑

นางสาวสิราวรรณ เอ๋งเอียง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๒

นายพลกฤต สิทธิสังข์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๓

นางสาวจารวี คำพา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๔

นายจิรพัส กะรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๕

นายจีรศักดิ

์

ดีเลิศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๖

นางสาวชนิตา นันธิษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๗

นายทยากร เนประโคน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๘

นางสาวณัฐณิชา สมสวย
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๙

นายพงศกร พงษ์ธนู
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๐

นางสาวพัชรา ถูกจิตต์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงประภัสสรา สายแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๒

นางสาวรจนา ดวงสี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๓

นางสาวสุภัสสรา กามาด
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๔

นางสาวศิริพร เกิดมีเพียร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๕

นางสาวธัญวรัตน์ หมวกดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๖

นายกนกพล ทรงประโคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๗

นางสาวกนกอร ยาประโคน
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๘

นางสาวซ่อนกลิน

่

พร้อมเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๙

นางสาวพาณิภัค สุดเสียงสังข์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๐

นางสาวกัลยารัตน์ คงทันดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๑

นางสาวธารินี สุขแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๒

นางสาวเจนจิรา เชยอักษร
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๓

นางสาวพรทิพย์ สาระสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๔

นางสาวพสิกา แกประโคน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๕

นางสาววาสนา จันทร์ศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๖

นางสาววิลาวัณย์ สุขประโคน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๗

นายทิวากรณ์ สุขใหญ่
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๘

นายปยะพนท์ สมีพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๙

นางสาวกมลฉัตร เรืองประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๐

นางสาวชัญญานุช ยูงประโคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๑

นายณฐกร วรคำพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๒

นายตนุภัทร แหลมแจ่ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๓

นายนภัสกร จอมประโคน
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๔

นายนรพันธ์ คงดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๕

นางสาวกัลยรัตน์ ประกายแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๖

นางสาวปยนุช หินนาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๗

นางสาวมิงกมล

่

นากระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๘

นางสาวลีลาวดี การเพียร
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๙

นายถิรมน สินลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๐

นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์จำรัตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๑

นายศรัญู ดวงจิต
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายภาณุภัทร เข็มประโคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กชายอรุษ อาญาเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กชายศิลา สาละ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ สมนึกตน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงกัญญาภัค แปนประโคน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงอนัญพร ลายสนธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงจิราพร แปนประโคน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงมิงกมล

่

ประจันบาล
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงปญญาพร ชูโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงวรัญญา บัวศร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงศิริภา เรียกประโคน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ ยุงประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กชายทินภัทร นวนประโคน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กชายวรปรัชญ์ โตดประโคน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กชายยสินธร เสาะหายิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงญาณิศา สิทธิสังข์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ กอนรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงพรไพลิน นิสสาวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๘ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงญาณนิสา พูนลัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา กองรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กชายนิตินันท์ อุปนันท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กชายสิทธิกร แข็งขันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงวรรณพร พระพรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงพัชราภา รัตนพิมาตย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงนันทกานต์ ปลอดประโคน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงปยนันท์ ชนะประโคน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงเสาวภา ปรังประโคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กชายวีระภัทร วนมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงปทิตตา จันทร์สิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงสิริวิมล สมสวย
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงกชวรรณ จอมประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา แคะอู๋
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กชายอเนชา บุญสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กชายสรวิช ยาปน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปุยะติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กชายรวิภาส ได้ทุกทาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงสุพรรณวดี ประกายแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กชายอธิวัฒน์ ไม้หอม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กชายพาทิศ นกพรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กชายโกศัลย์ ประกายแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กชายณภัทร ตันติวิภาส
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กชายสมปอง พร้อมพูน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชัยบุญ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงสาวิตรี ได้ทุกทาง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงขวัญข้าว ชืนชม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงณภัทร เพิมพูน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงนวินดา อาจเก่ง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กชายวิริยะ การัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กชายมกรา ไก่แก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงสุภาพันธ์ ตันติวิภาส
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงทิพานัน เกิดประโคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กหญิงกนิษฐา ล้อมนาค
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงพาณิภัค ฉัดทัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๙ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงปณิดา ศรีสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงเนตรนภา แปลงดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงพัชวรรณ สาระเขต
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงณัฐชา เจริญทัศน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ มุยปอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงณิชา ชวายวัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงตรีกาญจน์ นิลพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงนัฐริกา เครือบคนโท
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงปารวี คงพลปาน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กชายพัชรพล ปยาโยค
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงจตุรพร เรืองศรีชาติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงรัชยา รักเสนาะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงเมษา คุณวงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กชายบารมี อาจทวีกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กชายนันทฉัตร นุดกระโทก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงกชกร จงเกษี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงปนัดดา สังวาลย์จันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พูลประโคน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ราชอุดร
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงเหมือนฝน อุทิศรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กชายปรัญชัย จัตุเชือ

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กชายภาคภูมิ วาลีประโคน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงภิรัญญา ปานกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงธนพร มันศิลป

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงอริศรา สร้อยสูงเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๑

นางสาวพิยะดา ดำเสนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กชายนรรัตน์ ทองโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กชายณภัทร เก็บรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กชายกฤษดา ดีราชรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ พลพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงอารญา กูลเกาะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงอาริษา กูลเกาะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงนิภาดา ดวงศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กหญิงวิชยา พันธ์ชา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๐ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กชายปริญญา ชฎารัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กชายมิติ ปดสำราญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กชายทรรศนันท์ ภูชุม
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ เรืองวัฒน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ ทินรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กชายเจษฎา ปะกาเร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ พรหมภักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กชายศรัณยู วิฑูรย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กชายจักรินทร์ บึงไกร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กชายภูเบศร์ ชิดรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กชายดนัย พรหมภักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กชายสิรกานต์ ถุยลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดวงศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กชายคมสิทธิ

์

จานรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กชายปรเมษฐ์ แสนดัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงอาริยา ผลสมหวัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กชายพีรณัต คุ้มสุวรรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พัลวัล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กชายวรเชษฐ์ แก่มกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กชายปฤษนัย ป่งพรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงอังคณา กุลสุวรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงศศิวิมล จ้องกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กชายพงศกร สร้อยจิต
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงกัลญากร บุญเพ็ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กชายชยธร สัตบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงชฎาพร สุภศร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงศิรินภา โพธิลักษณ์

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงขวัญจิต ราชนุวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กชายเจษฎาพร พรหมลักษณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กชายกิตติพศ บุญพอ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กชายพัทรนันท์ ขาวสอาด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงอารีญา กุยลอยทาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กชายธีระพันธ์ ชาติภูธร
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงกาญจนา โสละมัด
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายธรรมรงค์ชัย ทรงสมมี
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงสรัญญา ดาทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๖

นายพงษ์เดช เชษฐราช
๒๖/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๗

นางรัตนสุพร กาแก้ว
๘/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๘

นางวีรวรรณ นาราช
๑๔/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๙

นางสวาสด์ เจริญ
๒๒/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๐

นางสาวสุวรรณา ศรีผดุง
๓๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๑

นางเบญญาภา เกษรนวล
๓๐/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๒

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๓

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๔

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๕

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กชายรัตนนันท์ หมูสีโทน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๗

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๘

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กชายวงศธร ยางนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๐

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กชายอพิชิต นุวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๒

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กชายปยวัฒน์ วอนวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงวิไลภรณ์ วอนวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๕

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กชายภานุพงศ์ ทะเลิงรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๗

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงอภัสรา พรรษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กชายวรรธนัย เทศสวัสดิวงค์

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๐

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กชายสิทธิกร ทินรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กชายอลงกรณ์ แก้วกลม
๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๓

นายเฉลิมชัย กุยลอยทาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๔

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๕

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

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๖

นางสาวธราภรณ์ บำรัมย์
๒๖/๙/๒๕๓๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๗

นางอมรรัตน์ รณที
๑๒/๐๑/๒๕๐๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ ตรีศักดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กชายภูวนัย จีนโน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๒ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กชายศุภณัฐ สุนทรกูล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงประภัสสร เสาวพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงภานุมาศ ลักพลวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงอรวรรณ ดีสันเทียะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กชายธีรพัฒน์ อินต๊ะวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงอภิญญา ตรีกูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงเอรินทร์ เชือผักแว่น

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กชายอณวัฒ เกาสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กชายวรวุฒิ ตรีกูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กชายณัฐพล สมจิตต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กชายนพนันท์ สุนทรกูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กชายนิพัทน์ พากจันทึก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ผอมคง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กชายปรารภ เมืองมูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กชายยุทธนา ยศโสธร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวยืน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กชายภูริทัติ บาลฤทัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กชายธนาเทพ แก้วยงกฎ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กชายพัชรพงษ์ มงคลยุทธ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กชายณัฐชนน สุขสบาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กชายณัฐกิตต์ โล่ห์ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กชายธราดล นวลดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กชายธนโชติ ใจกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กชายอธิกร อ่อนชะเหวียง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กชายณัฎฐกรณ์ จัตุกูล
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กชายฉัตรทัช ภูมิโคกรักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กชายยุรนันท์ จันหอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงอุมา พิลาตัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงกิตติยา อ๊อกมณโฑ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงปาตารี ประมูลศิลป
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงรมิตา วงศ์จีนแสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงวรรณิกา จันทร์รุกขา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงปณฑิตา เทียนทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กชายศิริศิลป เปาวัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กชายวุฒิชัย แก้วยงกฎ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กชายอธิชา เดชวารี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กชายพิทักษ์ ปกษาชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กชายวิวัฒน์ พวงพุ่ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กชายธนชาติ แสนไทย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กชายรัชพล หรรษาวงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กชายกิตติพงษ์ ลีลาคม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กชายพิทวัส นานคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กชายปญญา ยินดีชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กชายชินพัฒน์ จินเจา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงภัคธีมา พวงแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงนภัสสร ส้มพูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงพิจิตา จันต๊ะฟู
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงสุจิตรา พิมพ์ทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงนำผึง

้

อยู่สาโก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงเกวลิน เกษมสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงประภานัน มะตาเรียน
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กชายพันธวัช ยังสืบชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กชายภานุวิชญ์ ยะนะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงพิชชาภา พะมาปะเต

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กชายอชิรวิทย์ บานฤทัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กชายไชยวัฒน์ เครือบคนโท
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงณัฐริดา รักหอม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงกิตติยา เมฆโซ่
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กชายธราธร นาราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ จ่างจรูญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๐

นายเลิศฤทธิ

์

ด่านกระโทก ๔/๗/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กชายวรเพ็ชร สุนาวัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ กุมรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กชายอติภัทร เดียรประโคน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กชายรภีภัทร สูงเสริฐ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กชายนรินทร์ แปนทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงกรรณิกา จิตรนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงธนพรรณ ศรีนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงสุธาสินี เอียมอยู่แท้

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๐
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ บุญไกร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงธัญชนก เจริญพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กชายปรัชญา พร้อมจันทึก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงนริสา สิงห์โต
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กหญิงนันทิดา ภิรมย์ชาติ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา เสือแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กชายอรรควัฒน์ ช้างเผือก
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กชายกิตติ เกือประโคน

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กชายคุณากร ดิษมา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กชายฐิติกร กองสนัน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กชายธนพล แวดรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กชายธนพัฒน์ คงโพธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญบาล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงจันธิมา บวมขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงนภัสกร โมลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงสุวอาภา วงค์เปนพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงสุธิดา จันทร์พวง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงสุมิตรา จันทร์พวง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงอริสา จันทร์พิทักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงอรุนี จำพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กชายพัสกร แสงทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กชายจักกฤษณ์ ธรรมว้ฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กชายอดิเทพ สุภาพ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กชายวชิรวิทย์ หาดคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กชายณราธร นิยม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กชายอัครพล วงศ์ใหญ่
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กชายภูตะวัน สนใจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กชายพิสิษฐ์ สุวรรณเกษร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กชายวรรณภูมิ นิลชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงวิมล นิยม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงโสรยา เรืองสว่าง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงเกวลิน พูลเปรียม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงกุลธิดา ฤทธิศรี

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กหญิงปณิตา สุภาพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงพรวดี มุขประดับ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงศศิกานต์ จำปาสาร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงญาโณทัย สายยศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กชายทนงเดช รุ่งเรือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๘
เด็กหญิงชณัฐศิกานต์ พิมศร

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงกันตา ดีมีชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงนันธิญา ประสงค์สุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงวรัทยา จันทนุภา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงจันทริกา รัวประโคน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงสุธาธินี สุไตทอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กชายนพรัตน์ บุญชู
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงลัดดาวรรณ เชือมาก

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กชายจิรพงษ์ พวงสี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงกัญยารัตน์ เลิศกระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กชายฝนแรก สายชุมดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงสุชาดา ประเสริฐศรี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กชายวชิราวุธ บำรุง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงสิตานัน นวนคนึง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงกฤษณา หืดสันเทียะ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงกันติมา ดีมีชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กชายณัฐพล แปลงไลย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๕
เด็กหญิงปาล์มวรินทร์

พุ่มพวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงสุทธิดา พวงพุ่ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงวาสนา อุยเอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กชายรัฐศักดิ

์

พาลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กชายธีรพันธ์ ภูคงคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ประคำทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงจันทิสา จันทร์ประโคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงศศิภา พระสินเดิม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงอินทรา สุริยะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กชายศิรสิทธิ

์

มีพร้อม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์สิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กชายตะวัน ประเสริฐศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กชายนิพัทธ์ ก๊กรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ เหนือโพธิทอง

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กชายศักดิดา

์

กะชินรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๖ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กชายชัยวัตร ยิงรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กชายกิตติชัย มีบุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คุณวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงขวัญจิรา แต้มสี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กชายคมไผ่ พุงขุนทด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กชายธีระ ดิบประโคน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย จันทะคาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงนัฐธิดา ไชยยอดน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงเนตรดาว กลำทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กชายอนาวิน มาประจวบ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กชายปริญญา อรชุน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กชายสรายุทธ แดงชาติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กชายสุเทพ วุฒิวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กชายปยพัทธ์ สีเนือน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กชายพศุตม์ บุุตรพุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กชายพสิษฐ์ บุตรพุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กชายทิวากรณ์ วงศา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กชายวรายุทธ วุฒิวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กชายสิรวิฒษ์ บุตรลาด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กชายปราโมทย์ ยินดีรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กชายภูวนาภ อันภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

จันทร์สิงห์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร์สิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กชายเอกรัตน์ จันทร์สิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กชายเอนก สุขเกษม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงอรนภา ฤทธินอก

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงนำฝน ด้วงกำเนิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กชายนวพล แปลงไลย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงสุภาพร แปลงไลย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญครอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กชายบุญณวัฒน์ สวัสดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กชายนนธวัฒน์ พูนมาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กชายธีรเดช สุริยะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กชายปญญา ประเมินชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กชายเลิศศักดิ

์

พุ่มพวง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กชายธีรภัทร หมันขัน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา พระสินเดิม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงปยะชล แปงหอม
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงพรทิพย์ สัตย์ตะรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงสรียาพร เกิดไทย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กชายสุรพล กลำทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงรชนีกร มะลิวรรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ นกแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กชายนครินทร์ ทรงพิมพ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๔

นางสาวนลินี อยู่ประสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กชายวรายุส สีโนนสูง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กชายรพีภัทร ชวดศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กชายศุภกานต์ ชวดศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พูนไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงปริยากร แพงไธสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงศตพร ไชยเม็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงสุพิชญา พรไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงธาราทิพย์ บาลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงพิมพ์พิมล สิงหาหล้า
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เปลียนไธสง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กชายบุญมี เลินไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุผาลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายยุทธพงษ์ พืชพรรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงเจมี

่

ฟรอมเร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงรยา บุญมี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กชายภัทรนันท์ อ้วนอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๑

นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง
๐๖/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๒

นางสาวปนภา อุทธา

๑๖/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๓

นางสาวพนิดา กำลา
๐๑/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๔

นางสิริรัตน์ ดาราย้อย
๒๒/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ เกตสอน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เชาว์ไวย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงรัชนีกร ภายไธสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงวลัญญา ดาศักดิดี

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วคุณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กชายจิรโชติ คำเกษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กชายชัยยามร แผ่วไธสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กชายชินวัตร สิวไธสง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กชายทรงพล คนรู้
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ ปุงไธสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กชายวัชรกร แผงไธสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กชายแสนสุข ดีแปน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงปวรรัตน์ ชวดศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงพิชญา มาบกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงยุภาพรรณ แพนไธสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงสายธาร ขันทะศิลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กชายปญญาวุฒิ คะชาแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงธิติกานต์ คะเลรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงอริสา ชาติชนบท

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กชายรัชตพล ทองใบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กชายภูริภัทร แทนนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ มาตรนอก
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

มากไธสง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงสุรีรัชนันท์ แพไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงปทมาภรณ์ แสนอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงสิรินทรา พิมพ์อูป
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงอรวรรณ เจือสุข
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงพิมพ์สุดา ชุมสีดา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กชายปยวัช โพธิศรี

์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กชายศุทธนันท์ จำปามูล
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หนูหว้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงแพรววนิต รุจิระศิริกุล
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงดารุณี ชะฎาจิตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ลาธิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เพ็งไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๐

นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
๑๒/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๑

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนนท์

๑๙/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๒

นางสาวจิรัชยา นพไธสง
๒๖/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๓

นายชุมพร บุญภา
๒๓/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๔

นางสุกัลยาณ์ บัวแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๙ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กชายธีรวัฒน์ สีสิว

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กชายพัทพงษ์ หมืนไธสง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กชายจิรัฐ มิสา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กชายณัฐวัตร แก้วดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กชายณัฐภูมิ โพนไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กชายธนกฤต เพ็ชรจันทึก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ขวานอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กชายศักย์ศรณ์ นอระศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ มาตย์โค้ง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กชายอัสชิ ศรีมันตะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงกาววริศรา ผลไธสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงจุฑาวรรณ อิมพิน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์อินตา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กหญิงธัญชิตา มุระ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงปริยพร ศรีจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงฟาใส หมวดไธสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงวันวิษา ยินดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงศลิษา สุดซา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กชายกิตติภูมิ บุบผาเต
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงเพลินพิศ พันโยศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ รัตนพลที
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กชายธีรภัทร ทับละคร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กชายสิงหราช วังผือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กชายปติภ้ทร นาทันใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๐

เด็กชายปรีชา ปาปะโน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กชายศาสวัติ อุดมะรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กชายกฤติพัฒน์ อินนอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กชายธนภัทร แพนไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กชายธนดล มะลิโต
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กหญิงอาภัสรา วึบชัยภูมิ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงกรวิภา แสนอยู่
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงพิมผกา ศรีเสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงกชพร ไวยะสุขศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงพุทธรักษา มัดถาปะตัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๐ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสาร์ทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงณัฐวดี พลันสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงอัมราพร ยุทไธสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๓
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

บรรยงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน หนูเทียน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญมาก
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กชายชินวัตร เพาะไธสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อ่อนเฉวียง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กชายณัฐพล เผือกไธสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กชายพุทธกร สมอนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กชายธงชัย แสนมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กชายดนัย ขวานอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กชายวิชิตชัย จรสูงเนิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

เสนคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงชมพูนุช สกุลหล้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงนาตยา สีหามาตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงนัฐนันท์ จำนงค์พันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงสายสุดา ชืนตา

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงอนงนาต พลนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงนิกัลยา ดีขามนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๐
เด็กหญิงวรรณภาพร พลงิว

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงจันทมณี หมวดไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา สมอนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ หอมประทุม

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กชายดนัย พะลามไธสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กชายปวีณ์กร มิสา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กชายจารุเดช ใจกล้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กชายทีปกร รัตนพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ผลไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงเจตสุภา บุบผาเต
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงนันธิดา สุเสนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กชายยศกร นามจำปา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กชายปฐมพร วึมชัยภูมิ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๓

เด็กชายธีรวัฒน์ สีสิว

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงนันทชพร ด่อนศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๑ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กหญิงพรหมพร พลไธสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงพัชรา สีบานเย็น
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กชายพีรวิชญ์ พลไธสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กชายธนากร แดนชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กชายกิตติพันธ์ พันโยศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กชายสุรเดช เชิญบ่อแก
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงพิยดา วึมชัยภูมิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงพรรณิกา สมอนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงอมรา ภายไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๔

นางสาวจงจิตร มุ่งเกิด
๐๗/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๕

นายจำเริญ สายจีน
๑๖/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๖

นางจิตราพรรณ อุ่นศิริวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๗

นายธีรศักดิ

์

ประตา
๑๙/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๘

นางนางอุไร สีเลา
๑๔/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๙

นางพิศมัย แหลมทอง
๑๘/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๐

นางมาลัย เปนนวล
๑๑/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๑

นางรุจิรา ลับไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๒

นางลออ กัณหา
๑๐/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๓

นายวินัย จอดนอก
๐๔/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๔

นายสมคิด รุจิระศิริกุล
๓๑/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๕

นายสมบัติ โกสิลารัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๖

นายสมพงษ์ โพธฺฺิรัตนวัฒนกุล
๑๒/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๗

นางสลักจิต ขุนศรี
๒๖/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๘

นายสุรชัย สีหามาตย์
๒๗/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๙

นายอนุวัฒน์ เม็งไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๐

นางอรพินท์ อันชำนาญ
๑๘/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๑

นางสาวอรัญ บุญเฮ้า
๐๖/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๒

นางสาวเนาวรัตน์ ชินวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๓

นางเมตตา กันหา

๑๗/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กชายธนากร วิรุณพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กชายนครินทร์ มุ่งชิดกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองบ่อ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กชายมนตกานต์ ปานไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงจิดาภา บรรหาร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงนันทิยา เค็งคือ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๒ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๐

เด็กหญิงสิรินทรา แทนดวง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงโชติกา โปร่งไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงธนพร เม็นไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กชายปณณวิทย์ มนต์ไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงภาวินี สุริยัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงอรวรุฬ โต๊ะไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กหญิงปนิดา จันทร์ขาว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงภัทรธิดา คนรู้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงรวินท์นิภา ช่างทำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงสุจิตา จากนอก
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กชายโกเมนทร์ เม็งไธสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วชมภู
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กชายณัลทวัฒน์ ความเพียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กชายดรันภพ ประกังลำภู
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กชายธรภัทร จันสิน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ อบอารี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กชายภาคภูมิ แก้ววัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กชายอลงกรณ์ พลดงนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา เทียบแสง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงกฤษณา แพงไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงธันยพร ปราบไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงพิมพ์นภา เจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงภัคจิรา จากนอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ วรรณกูล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงอนัญญา ทุดปอ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กชายกริชวัตร บุญจนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กชายชาคริต สุดเอียม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กชายทรงกลด อัคฮาด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กชายธนัชชา แตงชุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กชายธีรภัทร เจือสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กชายภูวนัตถ์ อุ้มพิมาย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กชายสิทธิกร ทุดปอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กชายสันติ ลอยดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กชายอภิมงคล คำลุน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กชายอนันท์สิทธิ

์

โต๊ะไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กชายชิษนุพงศ์ พินไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงเบ็ญญาภา รุ่งเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงฟาริดา ศิวโรจนพงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงพรวนัช ทุลมาลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ปุริทำมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กชายธนิจย์ ปะตังถาโต
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๑

สิบเอกทัสนา สุวรรณไตรย์
๑๒/๕/๒๕๑๑

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๒

นางมะลิวัลย์ เรียนไธสง ๑๕/๕/๒๕๐๐ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๓

นายวราพงษ์ พรมไธสง ๕/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๔

นายวิศิษฏ์ ไคลศรี ๔/๒/๒๕๒๓ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๕

นายสุบิน ทุมพลา ๒/๗/๒๕๐๑ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๖

นายหัสดิน เปนนวล
๓๑/๘/๒๕๑๓

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กชายณฐกร ย่อยไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กชายธีรภัทร จาดไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กชายพัทรพล เพ็ชรภูวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กชายพสธร ย่อยไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ โนนไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กชายสหรัฐ แพนไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉายาภักดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงดุลยภัทร ชำนิกล้า
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงสุจิรา ชัยศร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ถึงแสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงพุฒิพร โนนไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เพาะไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงวรนิฎฐา สร้างไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงรัตติกาล พลยางนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เจริญราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงสุวิชญา พงษ์พันนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงสุจิตรา มาสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กชายกรวิชญ์ เทียงธรรม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กชายก้องหล้า หมันอุตส่าห์

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๗

นายจิระ โนนสาลี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กชายจิรพัฒน์ ภูบาลชืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ประกังลำภู
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กชายธนากร หงษาวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กชายนพวิชญ์ โพธิบัติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กชายภูริทัต ย่อยไธสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กชายวงศธร แก้วศรีคุณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กชายวรรณพงศ์ ศรีจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กชายวุฒิภัทร ยางคูบู่
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กชายสมรรถวีร์ โรจน์สุกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กชายสุวัฒน์ ปุราชะกา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงกุลธิดา ปุราชะโน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงฑิตฐิตา ประสาวะเท
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงณิชาภัทร เปรมชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงธัญญามัย แอบไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงบุษราวรรณ โคตรศรีเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงภูริชญา ทองใบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงศิรประภา ศิลปประกอบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงพนิตสุภา กลับโก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงกรนันท์ มิสา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กชายดลณรงค์ ศรีคุณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กชายจิรโชติ กอคูณกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กชายปยวัตร เนียนไธสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กชายถาวรวัฒน์ ปกษี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กชายโชคพิพัฒน์ ลำไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กชายธีรโชติ สันตะโก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๓

เด็กชายรัชชานนท์ ทับพิลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กชายสุรเชษฐ มิสา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๕

เด็กชายธีรพัฒน์ พงษ์ไพบูลย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กชายปรีชา พาสนุก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กหญิงวริยา พลนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๘

เด็กชายปาณรวุฒิ จันทะนามศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๙

เด็กชายเกศฏาพร พรมรินทร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๐

เด็กชายพรวนัช แก้วงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงตะวัน จันทะบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ขวานอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงชุติมา วิชัด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา รสชาติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๕ / ๔๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงเขมิกา ชาแสน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญอนันต์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กชายอนุวัฒ ดวงเพชรแสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กชายกฤษกร จันนุบิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๙

นางสาวพิมพ์จุฬา ศรีชุม
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กชายเจษฎา สิงห์เนตรนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กหญิงสุนิสา ทองดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กชายประสิทธิ

์

เลินไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๓

นางสาวอทัยพร ดรที
๐๒/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๔

นางเกศินี ทุมนานอก
๒๙/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กหญิงยลรดี ลิวไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กชายศรัญย์ กัณหา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กหญิงนฤมล โนไธสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา โจไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กชายฐนกร ลำไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขสำราญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กชายอนุพงศ์ เรืองศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กชายพีระภัทร รักษา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กชายจักรภัทร เล็นไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กชายธนกร เล็งไธสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงธีรกันยา ธีระวิทยากุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ปบไธสง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงอังคณา เมรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กชายกวีวัฒน์ ทองยศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แก้วดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กหญิงศุภิชฎา
ตระการทรัพย์ทวี ๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงอรปรีญา กฤตเวทิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กชายพชรพล เปไธสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กชายศุภกิจ บุญรับ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ บอนไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงนภัสสร บุญสุด
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงเกตน์สิรี แฟมไธสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงมธุลดา โปร่งไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กชายระพีพงค์ วีระพลศิลป
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กชายณัฐนัย คันทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๖ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงสุธารินี สุทธิประภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กชายฉัตรมงคล ศรีมหาพรหม
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กชายกันตวิชญ์ วงศ์พันธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงฐิตาพร อุตรา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงธนภรณ์ โยมไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กชายภูริพัฒน์ แคว้นไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กชายนนทกรณ์ สุวรรณบุตร
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กชายปติภัทร ภูมิไธสง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชัยไธสง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงณิชากรณ์ นะมิตรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงนิติญา จงฤาชา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงปวรินทร์ เนียนไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงภูริชญา เบอร์ไธสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงสุภัสสร แสงท่านัง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงวรัญรัสต์ เปไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กชายอนันต์ เรียนไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กชายกิรติ ผิวทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กชายชินดนัย วิภาคะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงอาทิติยา นวลไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กชายเจษฎา เสนาซุย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กชายวรกฤต ศรีหามายา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กชายอธิภัทร์ โพธิเงิน

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงวนิรดาพร มุทุจิตร
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงศิริพร มูลไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงศุภสุตา สูบไธสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงสุภาวิณี จันทนนตรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงอริสรา เนยไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กชายวีรชัย เลไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงปณัยกร ไลไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กชายอนุชา คงคุณ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กชายกฤตเมธ ชาติรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กชายจักรพงษ์ แก้วเพชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กชายรัชชานนท์ บุญสอด
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงกวิสรา ปญจะรัก
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา สร้อยณรงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๗ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงนรินทร์พร เนียมไธสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ ชาลีวัลย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงปุณยนุช ศรีหามายา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงพิริศา สีสุมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงพิสมัย รสไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงปนัดดา บุญเขือง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงอภิสรา พวงไธสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงอภิชยา จันทะสอน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคุณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กชายก้องเกียรติ คนรู้
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กชายภัทรพล โนนไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กชายกฤษฎา หล้าสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กชายธนาโชค ชานุวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กชายศิวัช จูมจัตุรัส
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กชายจักรพงศ์ ไชสีมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ปนงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กชายอนันตชัย นาราหนองแวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ แพงห่อพาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงสิรภัทร วิศิษฎ์ศิลป

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงบุษปรัตน์ ภูครองทุ่ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กชายพิชิต เขียวทิพย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กชายกฤษดา วิทยา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองหลง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงศิริวรรณ แสนนาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กชายชัชพงศ์ พันธ์บัวแพง
๑๕/๗/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงรมิดา เยาว์ไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กชายเจษฎากร ฐานะ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กชายณัฐชนนท์ โพธิขำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กชายณัฐธพงษ์ เบอร์ไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงชนัญธิดา ธนาเศรษฐพัชร์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงธัญรดา ชนะพาล
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงอาภัสรา ทองชนะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กชายทีปกร ปะมะโน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เทือกดอนหัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กชายแสนดี ลอยไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงศุชาวลี ดลตรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กชายเกศฎา ศักดิดาเดช

์

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กชายธนภูมิ แสนโข
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กชายประกฤษฏิ

์

ประทุมคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

แบนไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กชายภควัฒน์ บุญพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กชายวีรภาพ ลาดไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีมหาพรหม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ ด่านไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงกนกภรณ์ เค็งนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงขนิษฐา มากพูน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สายดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงณัฐสุดา พรไทย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงพรรณธร ก้อมมังกร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงวริศรา ชนะพาล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงศิรประภา ธนาเศรษฐพัชร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงศิรินธา พรมวิเศษ

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงอรปรียา สว่างนอก

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงภัทรธิดา สิงห์ขจรศักดิ

์

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงออมทรัพย์ ค้าขาย

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงทัชชพร ร่มจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กชายกมลภพ แปลงไธสง

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ดาโสม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กหญิงพัชลิตา รัตนวิชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๕
เด็กชายกฤษณรากรณ์

พริวไธสง

้

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงศิลามณี ตรีกมล

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กชายเกริกพล สิงมะหม้อ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงกฤตกาล พิทักษ์เกิด
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๙

นายบรรเจนต์ ลิไธสง
๒๖/๑๑/๒๕๐๑

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๐

นางสาวจันทร์จิรา จันทะมาตย์
๒๙/๐๖/๒๕๐๔

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๑

นางจำเนียร สว่างนอก
๐๘/๐๔/๒๕๑๒

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๒

นางซิวเกียง รอดโฉม
๐๒/๐๓/๒๕๐๗

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๓

นางณัชชา เชิญรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๑๗

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๔

นางนงลักษณ์ เรืองอุดมทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๐๒

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

์

วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๙ / ๔๙๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๕

นายบุญสวน ไลไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๐๑

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๖

นายปฏิวัติ ศรีมหาพรหม
๒๖/๑๐/๒๕๐๓

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๗

นายพิทยา วิชาเลิศเรืองเดช
๑๓/๐๕/๒๕๐๑

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๘

นางสาววรางคณา ดาโสม
๑๖/๐๕/๒๕๐๗

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๙

นางวรินทร์ นรินทร์รัมย์

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๐

นางศศิกาญจน์ พรไทย
๓๑/๑๐/๒๕๑๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๑

นางสมพิศ ศรีทอง
๑๒/๐๗/๒๕๐๒

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๒

นางสุภาวดี จำชาติ
๑๕/๐๔/๒๕๑๓

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กชายวรวุฒน์ พรมนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ พลไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กชายรัญจกร เปลียนไธสง

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๖

เด็กชายพลกฤต เทียนมิงมาตย์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นารถไธสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กชายชยุตพงษ์ สีสิว

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กหญิงกรกนก เดือนไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงเฉิดฉาย สถิตไพบูลย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงปรีดาวรรณ เปลียนไธสง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงสุรีย์พร ราชสีภูมิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ลิตรไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงรุ่งระวี เข็มทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กชายพีรภาส ตาไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กชายกฤษกร ตากิมนอก

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กชายพงศธร บุญยัง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงปนัดดา วันสุวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงชนาภัทร ฤทธิไธสง

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงณิชา เปลียนไธสง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ วัฒโก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงดวงกมล ลมไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กชายกฤษดา ตาไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กชายณัฐภัทร์ อ้นไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กชายพงศกร มุ่งเกิด
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กชายอนุชิต ทุมมาโต
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงวนิดา ดาวไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กชายนันทพงศ์ สังฆะเวช
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๙

นายขาล พุงไธสง
๑๖/๐๙/๒๔๘๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๐

นางคำกอง ใจเทียง

่

๐๕/๐๗/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๑

นายคำดี ประวะเสนัง
๑๖/๐๖/๒๔๙๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๒

นางคำไหล เสพสุข
๑๔/๐๓/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๓

นายจันทร์ เทียนมิงมาตย์

่

๐๑/๐๑/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๔

นางจันทร์เพ็ญ ลิตรไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๕

นายทองดี ตาไธสง
๒๕/๐๓/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๖

นายทองอยู่ ไกรนอก
๒๓/๐๒/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๗

นางทุมมี เทศานอก
๑๖/๐๓/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๘

นางบุญรอด ลิตรไธสง
๑๐/๐๔/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๙

นายบุญหนา ทุ่งฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๐

นางบุญเลียง

้

สิงห์สุ
๐๑/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๑

นางประกอบ ตาไธสง
๐๕/๑๒/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๒

นายประสิทธิ

์

มาตย์นอก
๐๑/๐๑/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๓

นางปราณี นารถไธสง
๐๗/๐๔/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๔

นางปุณยานุช ดาษไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๕

นายพรม เตียงไธสง
๐๓/๐๕/๒๔๙๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๖

นางสาวพรมมา ดำไธสง
๑๒/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๗

นางพัน เทียนมิงมาตย์

่

๐๒/๐๘/๒๔๘๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๘

นายมนตรี งอยไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๙

นางสาวมรกต พลแสน

๑๙/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๐

นางรัตมณี ดาวไธสง
๑๙/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๑

นางละมัย ใจเทียง

่

๒๐/๐๔/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๒

นางละออง แก้วไธสง
๐๕/๐๒/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๓

นางละไมล์ ดงแก้วมณี
๑๕/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๔

นายวิชิต สังฆเวช
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๕

นายวิเลิศ รอมไธสง
๐๒/๐๘/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๖

นางสกุล พุงไธสง
๑๘/๐๓/๒๔๙๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๗

นางสกุล ม้วยไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๘

นายสพลเชษฐ์ ดาษไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๙

นางสมจิต สุวรรณบุตร
๐๙/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๐

นางสมพงษ์ สังฆะเวช
๐๘/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๑

นางสมหมาย จากนอก
๐๑/๐๙/๒๔๙๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๒

นายสมเกียรติ สุวรรณบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๓

นายสฤษดิ

์

สถิตย์ไพบูลย์
๐๖/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๔

นางสากล ดังไธสง
๑๘/๐๖/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๕

นายสำราญ หล่าไธสง
๒๗/๐๑/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๖

นายสำลา วันสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๗

นางสำเนียง งามเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๘

นายสำเนียร เตียงไธสง
๑๖/๐๗/๒๔๙๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๙

นายสุข งิวไธสง

้

๐๖/๐๕/๒๔๘๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๐

นายสุด ราชสีภูมิ
๐๙/๑๐/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๑

นางสุภาพร มาตย์นอก
๑๕/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๒

นางสุภาภรณ์ ลุ่มนอก
๐๓/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๓

นางสุมล รอมไธสง
๒๐/๐๖/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๔

นางสุวรรณ ชาญสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๔๘๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๕

นางหนูทิพย์ พลแสน
๒๐/๑๑/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๖

นายอะรินทร์ พิกุลหอม
๑๖/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๗

นายอ่อนศรี ตาไธสง
๐๔/๐๗/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๘

นายเคน อุปนัน
๐๕/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๙

นางเป ปุมสีดา
๐๕/๑๐/๒๔๘๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๐

นายเริงศักดิ

์

เทียงธรรม

่

๑๙/๐๕/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กชายธนกร พลมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงขวัญลักษณ์ ชัยชุมพล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงคุณัญญา ประภูชะโก

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงธันวา หนังไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงนันทกานต์ เกิดศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงศรันยา ศรีมุงคุณ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กชายณัฎฐกฤษฎิ

์

แสงชาตรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๘

นายจิระศักดิ

์

สัปสาร
๑๒/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๙

นางสาวจุฬาลักษณ์ เปลียนไธสง

่

๑๕/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๐

นางประพิน ไลไธสง
๐๒/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๑

นางสาวเจนจิรา ชดารัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงวรรณพร กัณหา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กชายภูวดล บุญแสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๔

เด็กชายศิวกร แก้วบุตรดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๕

เด็กชายเวชสุวรรณ์ เฉวียงวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๖

เด็กชายวัชระ คุณไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๗

เด็กชายอรุณ บัวแผน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงธัญสุดา เปยกไธสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กชายปรัตถกร ไลไธสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

เปรมทา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กชายยืนยง เพชรพราว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กชายชานันต์ คินไธสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๓

นางจิตราพรรณ บุญลือชา
๑๒/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๔

นางทิฆัมพร ยุทธเสรี
๐๔/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๕

นายบุญเพ็ง ฉัตรวิทยกุล
๑๙/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๖

นายประวัติ บุญละคร
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๗

นางสุคนธฺ์ บุบผาตะนัง
๐๕/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๘

นางสุปราณี สืบทอง
๑๖/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๙

นางสุพัตร ปญญาสิทธ์
๐๕/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๐

นางเนตรา มูลดวง
๐๑/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๑

นางเพลินพิศ เกรียงไกรยศ
๐๔/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๒

นางเยาวภา รอดรักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๓

นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพาล
๒๙/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๔

นายไพฑูรย์ มูลดวง
๑๕/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๕

นางอาภาพร เสนาปกธงไชย
๐๔/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กชายอลงกรณ์ สุตนนท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กชายราเชน ยุบไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กชายพงศพิพัฒน์ ปุราชะกา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กชายภาคิน ภูเชตวัน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงสุภาวดี หยุ่มไธสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปริโต
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กชายสุภัควี อนุพงศากูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงสุพรทิพย์ นุชัยรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ ทองสาย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กชายหลักทัย จันทศร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงพิมพ์พร ยิบไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงสิริธร วรุณศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงจิรภิญญา ด้ายกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงสุพิชชา ภะวะพินิจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๐

เด็กชายธนโชติ ชินสีนวล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กชายรพีภัถร นินบ่อ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กชายรัฎชานนท์ ยุบไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงจารุวรรณ แปลงไธสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีคง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงนนท์ธิดา แซ่โจว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กหญิงปลายฟา สติยศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงปาลิตา ฤทธิบาล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงแพรวา บุญอำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงมะลิลา อันปญญา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงรัชนีกร กอมณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงวรรณศิริ หนูไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงศรุตา อรุณรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กชายจิระติกานต์ แพงไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กชายชญาสิทธิ

์

เล็กศิริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ เนียนไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กชายพงศภัค สาทิพจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กชายพชรดนัย จันทจร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงสุวรรณี สิทธิศรีจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กชายคมคิด เสนาสังข์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กชายชัยชนะ กลันความดี

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กชายสงกรานต์ ไกรนอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปตะรังศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กหญิงถลัชนันท์ คำมาพันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงนฤภร พานโคตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กหญิงศศิธร ปุรำภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงอารียา วาปเน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กชายอนวิทย์ ศิริจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงปราญชลี โพธิลาบด้วง

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กชายณฐวัฒน์ หวันไธสง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กชายพรนารายณ์ สายสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กชายวงศกร ปุผาลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงกุลธิดา อยู่แสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงจิตตราพร ปุริโต
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงธนพร จันทร์มา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงบุชกรณ์ วันแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงพลอยชมพู บุญเหม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตอบไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงลลิตา โอฐประไพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงอารีรักษ์ ปุผาโล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๔ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงศศิธร พรมมะนัง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงสรยา โสภา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงอรพิณ ย่อยไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กชายตะวัน ผาดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กชายธเนศ จันทา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กชายนนธวัฒน์ ปุเรชะตัง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กชายภูรินัฐ ปริวันตัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กชายวรากร ปุราชะธัมมัง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กชายศุภชัย ประทุมเมฆ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กชายศุภฤกษ์ แต้มไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กชายสุรพงษ์ ทนงตน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กชายสุรยุทธ สารสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กชายอภิลักษณ์ ปุราชะกา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กชายอาจินต์ รุ่งรัศมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กหญิงประเสริฐดี สวรรค์ขวัญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กหญิงวรัญญา ประทุมเมฆ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ๋องสุทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๗

นายกฤษดากร คำแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๘

นายอภิสิทธิ

์

ปะโมทาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๙

นางสาวกัญญาณัฐ บาลไธสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๐

นางสาวภัทรวดี สุทธิธรรม
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๑

นางสาวลักษณ์นารา ตลาดนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๒

นางสาวศุภรัตน์ พานโฮม
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๓

นายธีรพัฒน์ จินพละ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๔

นายธีรภัทร นามวงศ์ศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๕

นายปยะชัย ปญจา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๖

นายรุ่งโรจน์ นามวงศ์ศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๗

นายสุรชัย พลอยขาว
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๘

นางสาวจิตรสินี ปุราตะโก
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๙

นางสาวจีรนันท์ อาจอุดม
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงณัฐาภรณ์ เทียนโสภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน ทองดาสี
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๒

นางสาววารุณี นามัดทะเก
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๓

นายจีระสุวรรณ ปะกาเว
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๔

นายเดชประวิทย์ แก้วหอมโชติ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๕

นายเนติพงษ์ แดงนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กชายประพจน์ น้อยอามาตย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๗

นายปริญญา เขียนศรีอ่อน
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๘

นายมนัสวี ดวงตาทิพย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ จันมาค้อ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๐

นายอมรเทพ คุณยงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงณัฐชา ย่อมกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๒

นางสาวลัดดาวัลย์ ยิบไธสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินทรกุมาร
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นาดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๕

นายอนุพงศ์ ปุงไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๖

นางสาวรัตติกาล ปุริมาเต
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๗

นายภานุวัตร ปุราตะนัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๘

นางสาวนฤมล ยมไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๙

นางสาวปานทิพย์ เคนพันค้อ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๐

นายฉลองชัย วาปโย
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๑

นายธนดล ประทุมมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๒

นายภูมินทร์ พ่วงปน
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๓

นายศุภกร ปฏิพันโด

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๔

นายสุทธิพงษ์ ปุริมายะตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๕

นายอิสฎานุวัฒน์ แก้วลงมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๖

นางสาวสุภาวดี ประภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๗

นายวัชรพล บำรุงลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๘

นายโชตินันท์ บำรุงลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๙

นายธีรวัฒน์ เชือนิตย์

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๐

นายพัทธนันท์ ตลับทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๑

นายพิสิฐ ประเสริฐแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๒

นายโยธิน ตุพิลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๓

นายอรรถกร บุบผามาลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๔

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปกไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๕

นางสาวนริศรา จัตุประสาร
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๖

นางสาวมัลลิกา สุตะภักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๗

นางสาววิยะดา ยอดสง่า
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๘

นางสาวศศิธร ประทุมคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๙

นายจักรพงษ์ งอนสวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๐

นายภูมินทร์ จินโจ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๑

นายเมทา ประการะภา
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๒

นายยงค์ยุทธ ปุราชะโน
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๓

นายรัฐธรรมนูญ คำผงสม
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๔

นางสาวขนิษฐา ไกรนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๕

นางสาวดวงหทัย ทองสุทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๖

นางสาวนำฝน ภาวะรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๗

นางสาวบุษราคัม กว้างเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๘

นางสาววราภรณ์ ประทุมมา
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๙

นายพิพัฒน์พงษ์ แดนแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๐

นายภาณุวัฒน์ ช่อชู
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๑

นางสาวชลลัดดา มหาสมเหลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๒

นางสาวปาริฉัตร ปะทะโก
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๓

นางสาวศศินา จันทาอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๔

นางสาวสุนิสา นิยมรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๕

นายอนุวัฒน์ พรมศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีจันทา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๗

นางกนกอร สีหามาตย์
๐๙/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๘

นางกฤษณา เกลียววงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๙

นางสาวนิดทิกาญจน์ จันทะดี
๒๙/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๐

นางสาวสมบัติ แอบไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๑

นายอะนันท์ คณะกูล
๐๘/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กชายศรัณย์ บุญเข็ม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กชายวีรภัทร วิเศษดอนหวาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๔

เด็กชายคมสัน ยันไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กชายเจษฎา เพียรไธสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงไหมฟา เจริญสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงชนิศา คำตัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ปกไธสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กชายณทชัย ย่อยไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กชายสรศักดิ

์

ฝายพลแสน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กชายชรินทร์ นนสีราช
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กชายวงศธร ผึงไธสง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กชายธนากร เหมือยไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กชายอิทธิกร บุญโจม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กชายกฤษณะ ปดตาระโพธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงญาดา เมยไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สอนทมาตย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กหญิงชนิตา หอมดวง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงณัฐนิชา เย็นไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กชายเดชณรงค์ บัวระพา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กหญิงฆริศา นุ้ยบุตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงณัฐชา เนียวเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงทิพย์นารี ยินไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กชายธีรวัฒน์ อ่างทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กชายโชคทวี บุญมัน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กชายธนรัตน์ สหัสวาป
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กชายสุทัศน์ เหยียดรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กชายภัทราวุธ ขจัดโรคา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กชายชนายุด ตระกูลรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กชายพลวัตร ศาลางาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงสุชาดา สังฆะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กหญิงอรัญญา ชัญถาวร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ เมฆหมอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงวริษฐา เศษอาจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กหญิงสุนันทา กระแสโสม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงวรดา ยุบรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงอนัญญา แก้วใหญ่
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงอนันตญา แก้วใหญ่
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุดยานกศิษฐ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงเกวลิน จำปาแดง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงวริศรา ขวัญทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กชายวิชยุตม์ เจียมจิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กชายจรูญโรจน์ เชอรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กหญิงอริษา ยุดรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กชายสุรพล แสงทะจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กชายสุทิน โพธิไทร

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ แก้วใหญ่
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงทักศินา อาจไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กชายวีรพงศ์ สุขขา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กชายปยะพงษ์ เล็กน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กชายธนพล คงสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กชายกิตติภูมิ หอมกลิน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงนรีวรรณ เหมพันธุ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ จิตศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กชายอรชุน ชะตัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กชายนัดตพล ราชวิชา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กชายสุทัศน์ สมรูป
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กหญิงวารี ฤทธิมนตรี

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๙
เด็กหญิงบัวสุวรรณวารี

ฤทธิมนตรี

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงปุญญิศา แวงแก้ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กหญิงอรฤดี ยาวรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กชายพรเทวา ขุราษี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กชายเดวิด โฮเมอร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงกัญธิญา บุญด้วง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี สนใจ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงศวิตา ยินดีรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงพัชรี ชืนใจ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กชายกิตตินันท์ สุขดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กหญิงจันทิมา ดาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กชายเตชพัฒน์ สะโมสูงเนิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กชายราเฟล ไมรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กชายสาโรจน์ นิลโอโล
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กชายภาคภูมิ เทพเสนา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กชายเกรียงไกร หงษ์ทอง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เคนโยธา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กชายธีรพล ชัยมัน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงพลอยชมภู เจ็ดรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงเพ็ญยุพา ข้อสกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงนาราภัทร บุญเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เตณะวัฒน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงสายสวรรค์ นันทชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงนุชรินทร์ คำภาวะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงญาดา พิทยานันท์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กชายอานุภาพ เมษา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๙ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กชายพยุงศักดิ

์

ยำรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงพุทธรักษา ผลเกิด
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ สมชาติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กชายสุรภูมิ องแช่ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงนพรัตน์ จันทร์แสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงพรศิริ จันทร์แสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ พรนิคม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กชายไอศูรย์ คำสะอาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กชายสรชัช สานอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ แซ่ลิม

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กหญิงลลิศรา พุดจีบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กชายธรรมนูญ ธรรมชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงสุธัญญา มาลัยศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงเบญจพรรณ ยิงรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กชายสรอรรถ ยำรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กชายวีระพล โนคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงภัคจิรา กองแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กหญิงจรุพร งามสง่า
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงกัญนิกา ศรีทรัพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุขเกษม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กชายปฏิภาณ เสือชุมแสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงพิยดา ช่างเรือนกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงภีชาณิตา รืนเริง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ช่างเกวียน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กหญิงพัชราภา นาบ้าน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กหญิงวรรณฤดี ช่างเรือนกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

คงสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กชายพงศกร จันทร์เตีย

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กหญิงเขมิสรา ศรีพนมมาศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กหญิงกัลยา สุริโย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสริมวิเศษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงเนตรนภา เสริมวิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงนำฝน ศรีบุ้งง้าว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๘

เด็กหญิงอรอนงค์ เถาสุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๙

เด็กหญิงสุนิตา รวมรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๐ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๐

เด็กหญิงจุรีรัตน์ เยียมรัมย์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๑

เด็กชายศิลาชัย ไกรงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินทรกำแหง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๓

เด็กชายอรรถชัย สอนอำคา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๔

เด็กชายวรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๕

เด็กชายธนพงษ์ อะเพือนรัมย์

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๖

เด็กชายอนุสรณ์ จรัญพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงจารุวรรณ พันโพคา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๘

เด็กหญิงศิริพร ยันสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ แสงคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๐

เด็กชายอานนท์ ศรีวิไลเจริญสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงดวงเดือน เขียวงาม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ชฎาชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงรวินันท์ สมบูรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงนันทิดา ชินรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กชายอภิชาติ ประภวิษณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กหญิงชญาฎา อุสาราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กชายธวัชชัย บุญตา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กชายยศธร สุขไสย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงปาริชาติ วงษ์วังค์จันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงสุภานัน โสกูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุริโย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา โยมรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงอาทิตรา ศรีพิบาล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กชายวรวุฒิ ปะทังโข
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๕

เด็กชายพรมพิชิต แสนคำภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กชายธนวิน แดงอาจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กชายอนุวัฒน์ สายสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงสุมิตรา สิทธิศิรดิลก

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงอทิตติยา เวียงการ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บาลีสัมพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงชญาภา อยู่กลันเถือน

่ ่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กชายวรพจน์ โพธิแก้ว

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พรมจรรย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา พงษ์เวช
๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๑ / ๔๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงอารียา มาขุมเหล็ก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงณัฐสุดา พรหมแสงใส
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กหญิงกาญจนธัช พงษ์เวช
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงสุขฤทัย หล้ามาชน
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กชายชาติชาย หาวิชา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๐

นายอัษฎายุทธ ช่างเรือนกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กชายธนารมย์ โยทานันท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กชายอาทิตย์ เอกคณาสิงห์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กชายฆเนศ สุระถาวร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กชายปรเมศร์ ฤทธิรณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เนียมหอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๖

นายอณพล เมืองวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กชายณัฐพล จันภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กหญิงมันทนา โพธิชืน

์ ่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๙

นายสมพร บุ้งทอง
๐๘/๐๕/๒๕๐๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๐

นายกลวัชร อินทราชา
๒๘/๐๒/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๑

นางดวงพร เอกวารีย์
๐๒/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๒

นางทัศนีย์ กลางสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๑๓
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๓

นางนทินี พรเสนา
๒๓/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๔

นางนิชชาวัลย์ ครองสุข
๐๔/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๕

นางสาวนิตยา เพชรทอง
๐๖/๐๕/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๖

นางสาวนุตญา มณีพงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๗

นางสาวบูลย์สินี โพธิขำ
๒๓/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๘

นางประยุรภรณ์ บุ้งทอง
๒๖/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๙

นางปรียาลักษณ์ พระภูจำนงค์
๐๙/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๐

นางผ่องพรรณ์ บุญโสม
๑๐/๐๒/๒๕๑๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๑

นางภัทรวดี โพธินาแค
๐๔/๐๗/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๒

นางสาวภัทร์ธีนันท์ พระภูจำนงค์
๐๗/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๓

นางวนิดา วรรณสุทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๔

นางวัชรี คณะมะ
๑๓/๐๗/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๕

นางวิริสา ยอดอาจ
๑๙/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๖

นางศรีวิภา แถวนาชุม
๐๓/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๗

นางสาวสหราช งามเมืองปก
๑๙/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๘

นางสาวสิริกร ประทุมทอง
๑๑/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๙

นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ณะรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๐

นางสุภาฤดี ธาสถาน
๒๔/๐๗/๒๕๐๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๑

นางสุภาวดี ตรีเหรา
๐๕/๐๑/๒๕๐๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๒

นางหทัยทิพย์ โพธิมาศ
๒๖/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๓

นายอนุวรรตน์ ศรีษาคำ
๑๗/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๔

นางอัญชลีพร มังมูล

่

๑๔/๐๑/๒๕๒๑
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๕

นางอาทิตยา กาดนอก
๑๙/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๖

นางเนตรนภา พิทยานันท์
๑๐/๐๘/๒๕๐๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๗

นายสุรัตน์ พันธ์ฉลาด
๑๖/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

สุภสรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กชายทิตาวีร์ ชัยสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กชายณัฐกานต์ พรหมเมตตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กชายธีระธาดา แก้วกวย
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กชายรัฐธรรม ศรีสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กชายอุทัย ใจกล้า
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กชายสุเมธิวรรธ เมืองสิทธิ ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศาลางาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กหญิงณัฐริกา แสนสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กชายสถิตย์ มังมูล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงกฤติยาณี ชนะกาญจน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กชายวิริยะ สุระถาวร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กชายนิวัฒน์ แสนตลับ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๑

เด็กหญิงกมลชนก รัตนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กหญิงชโรทร ชมชู
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงทิพย์ตยา เจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงสงกรานต์ ธรรมนิยม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ วัฒนานุสิทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงอริสรา สุวรรณดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๗

เด็กชายปรัชญา ทะรินรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กชายอรรถชัย โพธิแก้ว

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ปฏิสา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กชายดัสกร แสงงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงสิรินทรา กรุดประโคน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๒

เด็กชายสิทธิพงศ์ จิมานัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๓

เด็กชายธนฤทธิ

์

ยลสำอาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กชายพิทยา บุญหลัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กชายนิธิกร แปสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

เหยียดรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กชายสิทธิชัย แสนบุญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ รัตน์ทิพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ กันมณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เหยียดรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กชายณัฐพล โฉมใส

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงอภิสา ส้มมะณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กชายคฑาวุธ อาจศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงนภา โนนขันแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๕

นายธนพล จงปตนา
๒๘/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๖

นางจิราพร โรปริรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๗

นายปยะณัฐ เพียโคตร
๑๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๘

นางชุฎาพร บุญฉลาด
๐๕/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๙

นางทองใส นาราช
๑๘/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๐

นางประภา ศรีภักดี
๑๘/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๑

นางพรรณทิพย์ เสนาวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๒

นางมยุรี มะลัยสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๓

นายเชาวน์วัศ ลามีนนท์
๑๓/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กชายชัยยา พิมพ์อักษร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงพัชราพร พาโคกทม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กชายเสถียร ยามดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กชายณัฐภูมิ เยินรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กชายอัศวิน คงอ้วน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กชายพีรพล เทพโสภา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กชายจตุรพร บุญพร้อม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กชายคมเขตต์ วงษ์คง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กชายนวพล วงศ์หมึก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กชายสุนทร สมรูป
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กชายสุขคำมี เพิมผล

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กชายนัฐพล หารวิเศษ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์กล้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กชายจิตษนัยน์ สีสลวย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กชายอนุวัฒน์ บุบพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงชลธร เชียดรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงณัฐิกา วงษ์คง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงพัทราพร วรรณโณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๓
เด็กหญิงบุษบามินตรา

หวังเลียงกลาง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กหญิงกีรติ บุญประสาท
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กชายผดุงเดช รถหามแห

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กชายธนพล เกษตรนนท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ ว่องไว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กชายศิริชัย มะลัยศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กชายจักรกฤษ จริดรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กชายเทพวฤทธิ

์

ทะเลิงรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

มุ่งดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญพร้อม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ สีสลวย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงเฟองฟา พรมริว

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กชายเจสัน ไทยหิรัญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กชายณัฐพล ทนทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กชายจาตุรงค์ สนามทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กชายถิรนันท์ ยุบรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กหญิงภาวินี สายวัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงสุชัญญา พลดือ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กหญิงแอนนา จ่าหล้า
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงพิชญา วิเศษโวหาร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กชายภัทรพล จันทอินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงณฐิกา ชาชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กหญิงภิยดา ชาวสวน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กชายสุธาวี จันทร์เต็ม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กหญิงอภิญญา สุขหิรัญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กชายศิริวัฒน์ กวดแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กชายชลชาติ บุญมี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กชายอานุภาพ ยุบรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กชายธีระเดช ยุบรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กชายวีรภาพ อุดทะปา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กชายธิเบศร์ คำด้วง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงธนพร รากวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กหญิงไอรดา พลทา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงกนกรัตน์ ทะรุนรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยสุริยงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กชายชนะ หมีงาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ชะรางรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงมัลลิกา ชุมศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กชายธนวรรธน์ จันทะขาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๒

นางสมพร ศาลางาม
๒๐/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๓

นางสาวจีราภรณ์ เฮ่ประโคน
๒๖/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๔

นางทิวาทิพย์ ไชคูบอน
๐๗/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๕

นางนิตย์ วังโณ
๒๘/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๖

นางศรัญญา เลาอารีกิจ
๐๕/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๗

นางศิริอนงค์ ชุมศรี
๑๕/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๘

นางไพรินทร์ ไชยสงคราม
๒๖/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงสมศรี ปดกอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กชายปรมินทร์ มาศเลิง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กชายพรติศักดิ

์

โพธิศรี

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ขาวงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงทิชา กลินมณฑา

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กหญิงปยะวดี เจริญศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงศิริภัสสร ชินรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงณัฐกุล สืบเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงวณิดา บุญเติม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กชายกฤษพล แผ่นแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กชายธนา ชะลุนรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กชายธนาภัทร ลินทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กชายนิติภูมิ จะโรรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กชายภานุพงศ์ บุญเยียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กชายมงคลภัทร์ แพงจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กชายรัตนศักดิ

์

จำปาทัศน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กชายศุภกร สมบัติเนียม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กชายสิทธินนท์ รังกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กชายอนุชา ภักดีอำนาจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กชายคุณภัทร เยินรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กชายศิวกร โสภณานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๖ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไพคำนาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงโชติมา บัวทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กหญิงพัชราพร สืบเพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงรัตติยา ภาวงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงปณฑิตา แสนกล้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงนรินทร์ มีมูลทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กหญิงสิริโสภา วิถี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กชายนนทกิจ สืบเพ็ง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชฏาชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กชายประกอบ สืบเพ็ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กชายสุทธิชาติ ฟูกโคกสูง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กชายอุดมศักดิ

์

จันลาศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ไพบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กชายธนากร พินิจดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กชายภูธเนส สืบเพ็ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กชายอนุชิต คำอ่าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงกฤติพร วงษ์กันหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงกชกร สวัตถี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงญาณิกา ขันติวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กชายมงคล หัวข้อ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กชายธนวัฒน์ ประดับศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงพิจิตรา โศกหอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กชายอัครวินท์ วงศ์หอม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงพรนิภา หนองเหล็ก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๔

นายอนุชิต วรรณสุทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๕

นางกานต์สินี สกุลพรรณวัฒน์
๐๓/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๖

นางสาวจริยา ชาติประสพ
๐๙/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๗

นางสาวธัญญลักษณ์ นารี
๐๓/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๘

นายธานินทร์ แสดรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๙

นายยุทธนา พานิชรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๐

นางรวีวรรณ ศรีประดู่

๑๔/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๑

นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
๑๒/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๒

นายศตวรรษ ทุมดี
๑๑/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๓

นางสาวศิริพร พูนสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๔

นางเบญจพร เชือลินฟา

้ ้

๐๓/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๗ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๕

นางเรวดี ศรีงาม
๐๘/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กชายกรกต ภูกะฐิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กชายกีรติ ดวงสมศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ ลาจันทะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กชายณัฏฐนันท์ เครือจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กชายธวัช คงโสมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กชายพิพัฒนชัย โพธิไทร

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กชายรัชพล เกษมวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กชายวรวุฒิ บุญตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กชายวุฒิชัย พันฉลาด
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กชายสัมพันธ์ ไชยพล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กชายสุรชัย สุดละมัย
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กชายอาทิตย์ ช่วงชัยชนะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กชายอัยยะ สิงห์ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงคณารัฐ สนิทกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงชนิกานต์ หอมหวล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ทุมมะณี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงชนินาถ ทุมมะณี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กหญิงญาณิศา พันธุมาส
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กหญิงทิพกร สุรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กหญิงนิษฐา แก่นพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงผกามาศ แก้วสันติชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กหญิงยุวดา มหาราช
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กหญิงวรกาญจน์ อินสำราญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กหญิงสมิตานัน สร้อยมุกดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กหญิงสรัลชนา แสดกระโทก
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงสิทธิสินี วิระวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กหญิงอภิญญา ทะเลรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กหญิงปาลิตา จำปาแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน บุญโสม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงเจนจิรา โตละหาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กหญิงธารวิมล ปดตาทะนัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กชายรณภพ รุ่งแจ้ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงวัลลิภา เหล็กพัฒนกุล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๘ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กชายวุฒิชัย โพธิล้อม

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กชายรณกร โจมรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กชายสรนันท์ ห้อยดอกหอม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กชายธนวัต วันทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กชายปวริศ บุญล้น

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กหญิงภัทรธิดา บรรดาสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงนภาพร ยึดรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงธัญย์ชนก ยุดรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๘

เด็กชายวายุ มีทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๙

เด็กชายสมชาย สุขเปยม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กหญิงภัทรวดี คำเภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กหญิงสุชาดา อินสำราญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงปราณี หวานอารมณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงสุภิญญา สืบเทพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงณฤดี เลือนรัมย์

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กชายพิทยุตม์ ไชยสุริยงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กชายเด็ดเดียว

่

ทองระย้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กชายสุธินันท์ เทียงโยธา

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กชายวีระภาพ อินสำราญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๐

เด็กชายธีรเมธ กองชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงผกามาศ ยุดรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๒

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วใส
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงทิพรดา ครีบผา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงอาทิตยา คอยศาลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กหญิงปยะดา งามสง่า
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กชายอิทธิพล โคนาโล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๗

นายวิเชียร บุญหวัง
๐๕/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๘

นายธงชัย นามณี
๑๗/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๙

นางปรารถนา นามณี
๑๒/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๐

นายวสันต์ เชือรัมย์

้

๐๒/๐๒/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๑

นางสำราญจิต หนองสี
๑๓/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กชายโชคศิริชัย สะร้างรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กชายธงรบ บุบผาศรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ คันทับไทย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๙ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงอรพิมล เกสร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงณัฐริดา บรรไพร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงเบญญาภา กัมหาวงศ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กชายศุภเศรษฐ์ ชืนศรี

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ สุรินทราบูรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงวรรณภา เคนตา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แขกรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กชายตะวัน ศิริแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กชายธนกฤต เสริมจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กชายวัชรพงศ์ จารุวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กชายณัฐพล พาพลงาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีเวียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กหญิงดาริน บุญถนอม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กหญิงจิดาภา หัสจรรย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กชายณภัทร โยธานันท์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กชายพรชัย ศรีโนนม่วง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กชายชาญณรงค์ โสภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๓

เด็กชายภัทรพงษ์ แก้วศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๔

เด็กชายจตุรวิทย์ ภานนท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๕

เด็กหญิงดวงเนตร พรมงาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๖

เด็กหญิงนัตกานต์ ยิงใหญ่

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุตสาหรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๘

เด็กหญิงวิกานดา ศรีบุญเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๙

เด็กหญิงลินสุฑา มาแสวง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๐

เด็กหญิงสุวรรณา จันทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กชายนิรุจน์ ชัยชนะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงสุนารี สีนำคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๓

เด็กชายอนุสรณ์ คงทรัพย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กชายสิทธิพล เนืองษา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

เลิศพรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กชายคมสันต์ ตะเกิงผล
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๗

เด็กชายศตนันท์ คำใสขาว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กชายสุทัศน์ ยอดสุรินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงนันทิชา ธะนะคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กชายพิริยกร แขกรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กชายศรายุทธ ชินรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กชายพิทยาพล โคตรทิพย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงสุวันนา ลำจอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงอมินตรา สีหามี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ชินรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงสุนิษา แก้วกล้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงนิศา ยินดีรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงคณิตา โยยรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กชายสุเมธ ขาวรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กชายจักรพันธ์ ยินดีรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

กฤตภาสโภคิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงนันธิดา มังสา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงมัลลิการ์ โยยรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กชายอนุวัติ นาโควงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๖

นายอานนท์ สุพยุง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กชายกิตติพัทธ์ พรมนัส
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กชายธนพัฒน์ จูมรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กชายสรณ์สรรค์ นะรินรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงจุฑามาศ พะนุมรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ชัยมงคล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงสุชาลิกา อะช่วยรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงสุภา ชะเมืองรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กหญิงโสภิตนภา สัตย์ฌุชนม์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงอัจจิมา ฤทธิแปลก
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๖

เด็กชายธนันทรพงษ์ จูมรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๗

เด็กชายสุทธิชัย เหล็กสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๘

เด็กชายวิศรุต อะพรรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๙

เด็กชายธนดล ชะแง้มรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๐

เด็กชายอำนาจ นาแสวง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงพุทธรักษา พินึกรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เสมียนรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงปยะนัท เมชบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงกมลชนก กระแจะจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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บร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๕

เด็กหญิงเมษา โคนหลิน

้

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๖

เด็กชายเอกพล ช่วยรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงกันทิมา เกษแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๘

เด็กชายกัมพล ไกรเจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กชายคฑาวุฒิ ชานณรงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กชายชวนากร จิตงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ ชะรุมรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กชายธีรภัทร วันสีหา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ แก้วมณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กหญิงขวัญจิรา หอมเนียม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงภิริญา พงษ์แก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ นุ่นเศษ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ชะเบืองรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๘

เด็กชายฉัตรชัย จันทสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๙

เด็กชายฐิติพงศ์ สายยศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กชายวิรุฬห์ ศรีพรมทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กชายสมศักดิ

์

นิสังรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงจุฑามณี เชยรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงชนินันท์ เมชบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงรินลณี จันทร์ลาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา สมบัติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ทะรารัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงวิมลพรรณ มงคลจักรวาฬ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา เพ็ชร์เลิศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ มีงามดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงปราณี โคธิเสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงมนทกานต์ มิตรโสม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กชายเมธา อินสิม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๓

เด็กหญิงนรินทิพย์ พึงโพธิทอง

่ ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ก้อนรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงวริษา ทองสมุด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๖

เด็กหญิงอาริสา อะช่วยรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ จะริรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๘

เด็กชายอัครพล ศรีวะรมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงศิรภัสสร สุดใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๒ / ๔๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กหญิงอลิษา ชะรุมรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงทิพย์นภา สายกระสุน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงณัฐิดา อินทรชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

จิวรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๔

นายอรรถพล สระสงคราม
๐๘/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๕

นางสาวกันตนา สิมทอง
๒๓/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๖

นายคณินณัฏฐ์ รอดจันทึก
๑๙/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๗

นายคมเดช ภูถาดลาย
๓๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๘

นางสาวจิราภา ซุยรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๙

นางสาวจีรนันท์ นารัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๐

นางจุฬาลักษณ์ พันธ์งาม
๓๐/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๑

นางสาวฐานิตา บุญมาพิลา
๒๖/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๒

นางสาวณัฏฐ์ภัสสร พิทยานันท์
๐๒/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๓

นายทองใบ พิมพ์ตะครอง
๑๕/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๔

นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๕

นางสาวบุณฑริกา ชะเทียนรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๖

นางประวีณา พิมพ์ตะครอง
๑๖/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๗

นางปวันรัตน์ จันทร์ห้างหว้า
๒๓/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๘

นางสาวพัชรลดา สีลาด

๒๗/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๙

นางพัฒนา เชยรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๐

นางสาวรัตนาวดี กิงแก้ว

่

๒๕/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๑

นายวนายุทธ พันธ์งาม
๐๑/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๒

นายวิชัย ปรีเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๓

นายวิชานนท์ จันทร์ห้างหว้า
๐๗/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๔

นายศักดิชัย

์

เหลาศรี
๐๗/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๕

นางสาวสุภามาส ช่วยรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๖

นางอรจิรา นะมิตรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๗

นายจเด็ด ผนิดรัตนากร ๔/๐๗/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๘

นางดาวรุ่ง ไทยโสภา ๑/๐๓/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงอาภัสสร ทัศวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๐

เด็กชายปริญญา วงค์คำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๑

เด็กหญิงบุญนิษา บุตรดาพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงโชติรส ยิงรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงอาทิติญา ศรีเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงอารียา วรรณคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๓ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงศรีหยก จ้อยหนองบัว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๖

เด็กชายบุญตา ฉากไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๗

เด็กชายปรเมษฐ์ พูนสกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๘

เด็กชายสราวุฒิ ยามรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๙

เด็กชายนครินทร์ ร่มเย็น
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๐

เด็กชายพีระพงษ์ มาดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงชลิดา วิชัยรัมย์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๒

เด็กหญิงชวัลนุช มณีลำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ อำมินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงปยะนัทธ์ วิเศษสมบัติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กหญิงพนัสดา แก้วปุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กหญิงพุธมาศ มหันต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กหญิงภูมริน ยองรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กหญิงรติศา ปโยรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กหญิงวรรณภา ใจกล้า
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุทธิโส
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ยองรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๒

เด็กหญิงธนภรณ์ ถาพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงนถาวรีย์ เยียมรัมย์

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสุแล
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงศิริพร อยู่ดีรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ เสาร์เมือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา ศาลางาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงสุรินดา ธุหา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๙

เด็กหญิงสุวิมล วงศ์เมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๐

เด็กหญิงอลิษา โทบุดดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงสุรีลักษณ์ คำนึงสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงณัฐวดี สีมูลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ถะเกิงผล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กชายปฏิภาน ศาลางาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กชายศรีประชา ทองแปน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๖

นายพินิจ เข็มทอง
๑๗/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๗

นายชัยณรงค์ จารุสิทธิกุล
๐๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๘

นางชารีนัฏฐ์ เพียสุพรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๙

นางสาวดวงกมล อำมินทอน
๐๓/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๔ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๐

นางนุชจรี แสนทวีสุข
๒๘/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๑

นางภัทรานิษฐ์ บรรณประสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๒

นางรัชนี คล่องแคล่ว
๒๓/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๓

นางวัฒนา แสงเนตร
๒๙/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๔

นายสมเกียรติ นอกกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๕

นายสุขสวัสดิ

์

ศรีทองบูรร์
๑๔/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๖

นายอนุวัฒน์ พงษ์ศรี
๒๖/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๗

นายอภิสิทธิ

์

ฐานะ
๒๗/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๘

นางสาวอัจฉรา ลาดนาเลา
๐๖/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๙

นางสาวอาทิตยา เห็มภิระ
๓๐/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กชายต้นตระกูล สำเภาเพชร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กชายธนวันต์ เนตรนัตตา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๒

เด็กชายธีรนัย มิตรเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กชายประสิทธิ

์

พูดดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๔

เด็กชายศศิวัฒน์ เอ็นดู
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ชมทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๖

เด็กหญิงธิชนัน ง้าวไข่นำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๗

เด็กชายวรากร ชาติมนตรี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ เยียมรัมย์

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๙

เด็กชายธวัชชัย มิตรเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๐

เด็กชายธีรสิทธิ สมอไพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๑

เด็กชายรัชชานนท์ ระบือพิณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๒

เด็กชายรุ่งสุริยา สุขพลัม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กชายสราวุธ วรขันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กชายสุทธวีร์ พลเลือย

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กหญิงพัชริน ขาวรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สำเภาเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงวรรณวิสา วงศ์คำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๘
เด็กหญิงศศิชฎาภรณ์ สุขบัติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงสุพรรณี ปจจัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงอังสดาร แก้วฉลาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กชายชาคริช เยียมรัมย์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กหญิงดรุณี โยยรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๓

นางสาวนารถลดา หารคำหล้า
๒๑/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ จำปางาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๕ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๕

เด็กชายธนกฤต อินสำราญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๖

เด็กชายอภิวิชญ์ แก้วคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงพิมพิวรรณ ศรีษาคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงกุลณัฐ รัตนวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กหญิงชลิตา ยาวรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงณัชชา ลอสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กชายจักรกฤษ ตระกูลรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา สร้อยจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กหญิงกรรณิกา มาไสย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงปทิตตา พูนสกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จูงรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๖
เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์

อินสำราญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงอภิรดี การสุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงศศิกานต์ เชิดรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กหญิงเสริมเพ็ชร เครือจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงพัชรี ยอดสุวรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

คิดอ่าน
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กชายณัฐนันท์ กตัญู
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กหญิงอรทัย อินสำราญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กหญิงขนิษฐา ยามดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงอัครภา ทวีสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กหญิงสุนิสา มาดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กหญิงปนัดดา ยามดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงปนัดดา นามวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินสำราญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วแสนชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ยุยรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงพิชญานิน ยีรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์แก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงศศิประภา ใจกล้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงวาสนา ยุยรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กชายณฐนนท์ ทางคะพิษ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ มะลิซ้อน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กชายธาราดล กระแสโสม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กหญิงตติยา แก้วกัน

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กหญิงสุนิสา ศรีนำคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๑

เด็กหญิงสุพพัตรา สองวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๒

เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๓

เด็กหญิงกรรญิกา เอ้หวัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๔

เด็กหญิงอาทิตญา เสนาหล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ พะวอนรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๖

เด็กชายกันต์ธร ศูนย์ดำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๗

เด็กชายอิสรา ประเทศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๘

เด็กชายปญญา ดาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๙

เด็กชายพลางกูร เยรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๐

เด็กหญิงสิรินภา ใชยพรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ กระแสโสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๒

เด็กหญิงภัชราภา ภูคำศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงปรีญาพัตร พาเภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ทับทิมทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๕

เด็กหญิงถิรนันท์ ตาแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กหญิงอภิชญา อันสีแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กหญิงอรัญญา ดาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองทานี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วาโยวิเศษ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กหญิงอชิรญา อัครเดชดำรง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กชายพงษ์เพชร เจริญศิริ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กชายคงฤทธิ

์

โพธิลา

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

มะลิซ้อน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กชายเจสดา กระแสโสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เอียมสะอาด

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กหญิงอรวรรณ มีแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงจินตรา ออ่นทา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กหญิงอัจฉรา สองวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กหญิงธวัลยา รุ่งรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๐

เด็กหญิงพัทรศยา หมืนทอง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๑

เด็กหญิงสุนิสา แจ้งสว่าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงนัฐกาณฐ์ เปรมวิชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

กระแสโสม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กชายธนาคิม นำคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กชายปฐมพร อ่อนทา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กชายไพรัตน์ มันคง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กชายกันตพงษ์ เทวีรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงชยาภรณ์ เอียมไธสง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กหญิงศิรินญา ดาทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กหญิงพิยดา นาคศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กชายชิราวุทธ มะลิซ้อน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กชายพิทยะ เทียมตรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงนฤมล มะลิซ้อน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงกานดา ศรีวงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กหญิงเกศิณี อาชญาเมือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิลา

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๗

นายณัฐพงศ์ มะลิงาม
๐๒/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๘

นางสาวกฤติยากรณ์ สำรวมจิต
๒๓/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๙

นางสาวธิดารัตน์ มะลิซ้อน
๑๔/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๐

นางนุชนารถ เรืองทองเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๑

นายบุญมี มะลิซ้อน
๒๐/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๒

นางพาณี ลมมูลตรี
๒๐/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๓

นางรติรส มาขุมเหล็ก
๐๒/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๔

นางสาววรรพณา มะลิซ้อน
๑๑/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๕

นางสาววิสุชล โมกศรี
๑๘/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๖

นายวิเชียร เยียวรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๗

นางสาวเรไร ฟบประโคน
๒๐/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กชายธนพัฒน์ มาตรวิเศษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงวิภาดา คอยศาลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชัยลอย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๑

เด็กชายสุริโย เพ็ชรศรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กชายอมร งามสง่า
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงนิรชร เรืองนาม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงภัทรนันท์ สุขจิต
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงวชิรญาณ์ กรองทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กชายสันติ มิงคะโน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงสุชาพิชญ์ ทางตรง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กชายศักดิศรี

์

โมกศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กหญิงกานต์ชนิต ทองแพรว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กชายกฤษณะ บุญมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กหญิงจารุวรรณ จำเริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กชายชีพชนก สุขจิตต์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กชายทวี สีตะริสุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กชายปรัชญา มาระวัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงมัณฑกานต์ ตรุวรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงสุชาดา ทวารไพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงรสิกา ระดมสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ แก่นจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กหญิงผกามาศ ศรีสาคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๐

เด็กชายอนันต์ พรมนัส
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กชายจิรภัทร เช่นรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กชายหัสชัย ไชยรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กชายพนม ยีรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กชายปรัญชัย ชุมสิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กชายสิงหานาฏ พรมนัส
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กชายปริญญา แสนกล้า
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กชายบุตรทอง ตุ้มทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ชุมพล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กชายอานนท์ เย็นวงศา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กชายสิทธิพล อุรีรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กชายจิรเดช กันสีเวียง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กชายนเรวัฒน์ พิเลิศรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กหญิงยุรวงศ์ สายสุด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ โชรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงรุ่งนภา สาลี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงอาริสา กระแสโสม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงอลิสรา ชุมสิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงสิริวิมล ชึรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๙

เด็กหญิงกัลยาณี ปะการัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงปฐมพร ประดับ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงฟารุ่ง ยือรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๓

เด็กหญิงศรัญญา บุญวรรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๔

เด็กชายสุรพงษ์ พิจารณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๙ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๕

เด็กชายเชษฐวุฒิ ขุดเขียนสืบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๖

เด็กชายศุภชัย ยุบลวัฒน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๗

เด็กชายอนุวัตร บุญเล่ห์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๘

เด็กชายไกรราช รำมะนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กชายพีรพงศ์ สายกระสุน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กชายอนุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๑

เด็กชายศิริวัฒน์ โนนน้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๒

เด็กชายชัชวาลย์ จันทร์มณี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๓

เด็กชายวราเทพ จันทร์ลุน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๔

เด็กชายกรเดช สายกระสุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กชายณัฐวุธ พิมพ์เภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กชายรพีภัทร บุญมาก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กหญิงธิดาวรรณ ศรีสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กหญิงสุนิสา เงินบุคคล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ก่อแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กหญิงรัชนีกร แทนแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กหญิงสุพัชศิริ พรมนัส
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กหญิงชนัญชิดา แม่นทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กหญิงกนกพร เรืองศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กหญิงวิภาภรณ์ แย้มชู
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กหญิงสุพรรณีกา ตาลสี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กหญิงสิริภากรณ์ บุญมาก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กหญิงสุจิตรา มะลิซ้อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กหญิงรำพรรณ สำอางค์สะอาด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กหญิงนัทธ์หทัย สุขทวี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงวันเพ็ญ ตัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กชายอนุทัย ชึรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กชายพงศกร กันยา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กชายปาณวัฒน์ กระแสโสม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

วิเศษสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กชายวันชัย แก้วสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กชายปยะบุตร กาสอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กชายตะวัน โชรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กชายเผ่าพันธ์ ยิงเร่งเริง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กชายรัฐพล เรืองสุขสุด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  
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บร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

สามคผล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กชายดนัย ควรคำนึง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงจิตรานุช พรมนัส
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๓

เด็กหญิงจิตรกัญญา เช่นรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กหญิงทอฝน ครยก
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กหญิงดาริกา กะแสโสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงสุธาสินี ตุ้มนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงณัฐทรี พันธ์เจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุตรดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงพรรณรัตน์ เบ็ญคุ้ม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กหญิงเนตรนภา ตุ้มนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กหญิงแก้วตา อุทธิสินธุ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงบัญจรัตน์ เจริญศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๓

เด็กหญิงธิติมา กระแสโสม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงสุพรรณษา วงคง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๕

เด็กชายธนกฤต มะลิซ้อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๖

เด็กหญิงไพพรรณ อุรีรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๗

เด็กชายกฤตยชญ์ สดสอาด
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๘

นางสาวพัชรี ยืนยง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๙

เด็กชายเดชา ยีรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๐

เด็กชายพิเชษ ชารัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๑

เด็กหญิงสุมาลี เทพสมาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ มะลิซ้อน
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๓

เด็กหญิงเรวดี พุฒเกิด
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๔

เด็กหญิงพิศมัย ชึรมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๕

เด็กหญิงเกษร พิมพ์เภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๖

เด็กหญิงนำหวาน อุ่มพิมาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๗

เด็กชายณัฐพล ก่อแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๘

เด็กชายจีราวุฒิ เซ็นรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ สายกระสุน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๐

เด็กชายชานน ฉิวรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กชายปุณมนัส พรมนัส
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กหญิงนิรัชชา ชึรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กหญิงนิรัสสา ชึรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงพจนา บุตรงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๑ / ๔๙๒
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บร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงนำทิพย์ เชิดนาม
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กหญิงบุญธิชา ชึรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กหญิงกรสา ทองเงิน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กชายธีรภัทร บุตรชุมแสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กชายศุภวิชญ์ เอ็นดู
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กชายสิริโรจน์ พรมนัส
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กชายพิชัยยุทธ ชึรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กชายภควัต เจริญศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กหญิงชุติกานต์ แช่มรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์ เช่นรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงกัลยา มาทวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงรวิสรา ชึรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทอยรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงธนาภา สังสี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงสุขธิตา ตุ้มนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงอรยา ทัดแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กหญิงณวรา ชึรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กหญิงปรัชญา ชึรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กหญิงบัณฑิตา หาญศรีนาท
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กชายศรเพชร สินโสด
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กหญิงรติรส ใจยาเก๋
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๖

นายอนุชา สีหาวัฒน์
๙/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๗

นายจิรวัตร พันโพค้า
๑๓/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๘

นางสาวปรารถนา รังมาตย์
๐๖/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๙

นายอดิศักดิ

์

ทุมจาน

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๐

นางอุไรรัตน์ ดอกพิกุล
๑๙/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๑

นางสาวไพรจิตรา พระภูจำนงค์
๒๖/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กชายตันติกร สุดโสม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รสหอม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีนครานุรักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงชลธิชา เจริญศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กหญิงโชติกา วงศ์เกียรติขจร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงศิริภัสสร เจริญศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๘

นางสาวปฏิญญา เวินเมาหา
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๙

เด็กชายนครินทร์ ศรีสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๐

เด็กชายรักชาติ ดีเลิศรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กหญิงอมรา สีผาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สบายจิตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กหญิงนรมน ศรีมา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กชายวงศกร มุ่งดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๕

เด็กชายสุรพัศ หอมบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๖

เด็กชายภัทรพงศ์ พันทอนศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กหญิงนภัสรา ปกการะนัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงอรัญญา จวบรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงกุลนิภา โคตรวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๐

นายบุญทัน ปจจุโส ๕/๗/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๑

นางประทีป เสรีเรืองยุทธ
๒๓/๖/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กหญิงวรรณพร โสกี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๓

เด็กหญิงธิดาอัปสร เมืองอิน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๔

เด็กหญิงภณิดา เฉลียวรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๕

เด็กหญิงณัฐชยา บูระพิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๖

เด็กชายศักดิชัย

์

สร้อยโชติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๗

เด็กชายโชกุล จีนรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงปทมาพร วงษ์ชาดา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ยารัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๐

เด็กหญิงนิลดา วงศ์ศีวี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ยินดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงจิราพัชร คำภีระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ มาเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๔

เด็กหญิงพรฉวี คำภีระ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๕

เด็กหญิงชนินทร์พร วัฒนพัฒน์กุลธร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กหญิงภัทราพร ลิมประสิทธิ

้ ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กหญิงขนิษฐา แข็งขัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ โขดรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ แย้มศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๐

เด็กหญิงชนกนันท์ แก้วภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๑

เด็กชายสุวิชัย เสาขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงสุรีพร จีนกระจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงวราพร นิวรรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงปนริยาภรณ์ พรมบัว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๕

นางทัศนีย์ หลักเพ็ชร์
๑๘/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๖

นางพัทธ์ธีรา ขุมทอง
๑๔/๘/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๗

นางสาวพิรญาณ์ นาคาธร
๓๐/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๘

นายลำปาง หลักเพ็ชร์
๓๑/๑/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๙

นางศิรฺพรรณ ยางเครือ
๑๖/๖/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๐

นายแสงอุทัย ศักดิศรีท้าว ๗/๖/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๑

เด็กชายณัฐพงษ์ แลโสภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๒

เด็กชายวรพันธ์ จันทรคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๓

เด็กชายธีรพงษ์ รอดสุโข
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรืองรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๕

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทรคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงกัลยากร คิดไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงศ์รัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๘

เด็กหญิงกุลปรียา สิมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๙

เด็กหญิงนันทิดา โสภาเนตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๐
เด็กหญิงปรางค์ปรีญา

แก้วทุม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๑

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ รอดสุโข
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๒

เด็กชายณัทกร นานรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ปานเพ็ชร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๔

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ทองระยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๕

เด็กชายวุฒิพร พันลีคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๖

เด็กชายทตพร ไม้พยัคฆ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๗

เด็กชายชนาภัทร บุญครอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กชายสุภชีพ ตองติดรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กชายถณิต ตองติดรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กหญิงศันศนีย์ นาเอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กหญิงปทมพร บุญครอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงสุธาวี พรบุตรศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงจิราภา เกิดสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๔

นางสาวภิรมยา ภาชู
๔/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๕

นางสาวศิวาพร มิงสกุล

่

๒๓/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๖

นางสาวสุชัญญา คานไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กชายกัณตธีร์ พรมมีเดช
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ปะทองสุข
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กชายธีรภัทร ศัตรู
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กชายนกุล จำปาเรียง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กชายพงศกร พรมมีเดช
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กชายอมรเทพ อุ่นอก
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงกนกพร อิณมะณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กหญิงวิลาสินี บุตรโคตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงอมลวรรณ กิงกัณหา

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงเบญญาภา ปะแดง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กชายกฤษฎา ชัยวิเศษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๘

เด็กชายทรงวุฒิ สีสมพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๙

เด็กชายพัชรพล คลังระหัด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๐

เด็กชายอริยชาติ อิมทร์แปน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงกนกพร แหนขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงจรรยาพา ศรีภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ท่งไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อังคะพนมไพร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงวริศรา สิงห์เทศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๖

เด็กหญิงชญาดา สวนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๗

เด็กชายนครินทร์ สุขะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๘

เด็กชายชลันธร ทุ่งไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สุขทวี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๐

เด็กชายทักษพงศ์ นามอินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สุขทวี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๒

เด็กชายนวมินทร์ ระหารนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ กองไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ วงวาศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๕

เด็กชายวรากร ปญญาพิมพ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๖

เด็กชายวีรภัทร จันดาศร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๗

เด็กชายอำนาจ เทียงกินรี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์รัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงณัฐชยา กุนไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงนิภาวี พนมไพร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงปริณดา ดีเลิศตระกูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงสุภาวรรณ แก้วสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๓

เด็กหญิงอภิชญา เดิมทำรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๔

เด็กชายคัมภีร์ สีแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๕

เด็กชายภานุวิชญ์ สีสมพงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ปุราชดึง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๗

เด็กชายอคร อาจปราบ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตุ่นยอด
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๙

เด็กหญิงอมรกานต์ ปะกะนะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๐

เด็กชายภัทรชนน วงวาศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ล้อมไธสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กชายนพกร เนตรสะอาด
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กชายศักดินนท์ กิงกัณหา

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๔

เด็กหญิงกนกพัฒน์ เดิมทำรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ เดิมทำรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทรัพย์มาก
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พิพัฒน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงพรนภัส ลุนลาด
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กหญิงศิรประภา ศัตรู
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๐

เด็กชายนครินทร์ เต็นตารัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๑

นางสาวกรกมล ไพเราะ
๑๔/๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๒

นางกิตติมา โพธิราม

์

๕/๘/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๓

นางสาวจตุพร วงศ์ชนะ ๓/๔/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๔

นางสาวจิตราภรณ์ จันทร์สุข ๕/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๕

นางณิชาพัทช์ ทานคำ
๒๕/๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๖

นายทรงเดช มากมน ๗/๔/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๗

นายบุญส่ง กิจคติ
๑๒/๗/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๘

นางสาวพิศมัย นามอินทร์ ๑/๗/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๙

นางมะลิ ตุใยรัมย์ ๖/๓/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๐

นางสาวรัดดา ปตานัง
๑๓/๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๑

นายวิชัย ตุใยรัมย์ ๕/๖/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๒

นายวิชัย พุสาโรนา
๒๖/๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๓

นางสายรุ้ง สอนรัมย์
๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๔

นางสาวเสาวนิทย์ ชุมศรี ๖/๘/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๕

เด็กชายณรงค์ สิทธิวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กชายณํฐวุฒิ ศรีอ้วน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กชายปฐมพงษ์ ใหญ่รัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กชายภูษณะ ปทธายัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กชายวริษ ฉิมวัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๐

เด็กชายวิศวะ คารทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กหญิงกนกพร ยีรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงธัญพิมล ยังยืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงปราญชลี สอนกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงปุณยาพร พรรณาเหนือ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๕

เด็กหญิงฟารุ่ง ศิริทองเจือ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กหญิงรุจิรา พรรณาเหนือ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กหญิงวัทนวิภา เพียรเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กหญิงศรีวรา ด่อนแผ้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๙

เด็กหญิงศุภมาส ยานรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๐

เด็กหญิงอนงค์วีย์ ยานรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๑

เด็กชายศักรินทร์ บำรุงธรรม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงสุพรรณษา แพงมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๓

เด็กชายจารุภัทร ใหญ่รัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๔

เด็กชายตะวัน บัณฑิตเสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๕

เด็กชายธีรเทพ แสนดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๖

เด็กชายปริญญา กอสาลี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๗

เด็กชายพงศกร สิงห์ประโคน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๘

เด็กชายภูมิตะวัน สมกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๙

เด็กชายภูวนาท มากตามเครือ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๐

เด็กชายสมรักษ์ เหลือมใสธรรม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กชายสิงหา ยีรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๒

เด็กชายศุภเสกย์ ศรีรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๓

เด็กชายอนุชา จีนรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ จีนรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงพัชรพร ยือรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๖

เด็กหญิงพัชริยา สวัสดิมูล

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๗

เด็กหญิงรินรดา โพธิศรี

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๘

เด็กหญิงรุจีรัตน์ โอชารส
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๙

เด็กหญิงสุทธินี บำรุงธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๐

เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุญคาร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๑

นายชาญศักดิ

์

ศรเสนา
๒๑/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๒

นายคำพันธ์ ไชยขันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๓

นางสาวนฤมล สวัสดิผล
๐๒/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๔

นางนันทิรา เฉลิมวรวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๕

นายประมาณ อุ่มพิมาย

๑๙/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๖

นางพุทธวรรณ วิทยาประโคน
๑๙/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๗

นางยุพาวดี ศรเสนา
๒๐/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๘

นางศิริพันธุ์ ศรีมหาพรม
๐๑/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๙

นางสาวสุรีมาศ เหมันต์
๒๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๐

เด็กชายเขตโสภณ ปุลาถานัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๑

เด็กชายนิธิภัทร สุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๒

เด็กหญิงปญาณัฐ สังสีแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ตันท้าว
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ เสมพิมาย
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงศุภิตา มุ่งนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงสิริกานดา สังสีแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กชายสุทธวีร์ วัดเกตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กหญิงสิริวิมล จวบรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โสภา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กชายวงศกร พิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๑

เด็กชายกฤษดากร ทำนานอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๒

เด็กชายจิรพนธ์ ไกรจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงณริสา ประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงธนัชชา สีหาบุตโต
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา นามวิเชียร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๖

เด็กหญิงชุติภา ไชยเสนา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๗

เด็กชายเขมรัตน์ ทองพาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๘

เด็กชายเจษฎา พันลีคำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๙

เด็กหญิงสุภาพร แสงโพธิดา

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน คงเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๑

เด็กชายสุเมธ บุญครอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๒

เด็กชายพิยุทธ ภูตะดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๓

เด็กหญิงปณาลี สีสมพงษ์
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๔

นางสาวจิตรา บุญเสน่ห์ ๘/๘/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๕

นายธนาสันติ สายหยุด
๑๑/๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๖

นางสาวรจนา ยอดสะเทิน

้

๒๐/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๗

นางสาววิจิตรา เริมรักรัมย์

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

นวนกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๙

เด็กชายสิรวิชญ์ เพ็ชรลำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๐

เด็กชายสมพร เสนารินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๑

เด็กชายอธิวัตร ฝอยทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๒

เด็กชายอรรถพงษ์ พะนิดรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๓

เด็กชายอธิปไตย ทวีสาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๔

เด็กหญิงชลนิชา ชาติพันธุ์จันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๕

เด็กหญิงชุลีพร คำทอน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๖

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ มาลัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๗

เด็กหญิงอัญชลี วันทาพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงอรนุช หาญชนะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๙

เด็กชายธนภัทร แก่นรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๐

เด็กชายพิพรรธ แก้วคำจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงอมราพร ลายสุขัง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงจรรยาพร ส่งเสริม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงกาญจนา รัฐรินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๔

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ นานรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๕

เด็กชายฐิติธร แก่นนิล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๖

เด็กชายชุติเดช พันลีคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๗

เด็กชายพรชัย โสภี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๘

เด็กหญิงอัญชลี ชิณวงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๙

เด็กหญิงชลลดา ประรักผักฝาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงณัฏฐา สุดตะนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงอารดา บุญหาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงมินทิตรา ขันหมัน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงดาลัด สีสุทโธ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๔

เด็กหญิงชลธิชา สาทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงทยานันท์ จันทนัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๗

เด็กชายตะวัน นวนกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

สังฆพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๙

เด็กหญิงอินทุภา จันทะกา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๐

เด็กหญิงพรทิมา ผึงวงษ์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงศศินิภา กงไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๒

เด็กหญิงชลธิชา คำทอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงอติพร มังคัง

่ ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงชาริณา สูงรัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๕

เด็กหญิงพิมพิไล จูมเกต
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงพิชชุภา แก้วไชยนาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงนวนันท์ รัตนพิบูลย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จวนรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๙

เด็กชายพิเชษฐ คำวาส
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๐

เด็กชายกฤตกร พันลีคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๑

เด็กชายพีรณัฐ สิทธิวงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๒

นางพิมพ์เพ็ญ จิตตะเสน
๒๒/๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๓

นางสาวปนัดดา เรียนไธสง
๓๑/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๔

นางปยวดี ศรีกลับ
๒๔/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๕

นางสาววรรณนิษา อ่อนท่าลาด
๑๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๖

นางสาวหนึงนุช

่

เต็นตารัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๗

นายอภิชาติ วิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๘

เด็กหญิงฐิตาวัลย์ ปยารัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ อินทโคตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๐

เด็กชายธีรภัทร ปะวะเคสัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๑

เด็กหญิงธนัธพร อุปพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร รุมชะเนาว์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๓

เด็กหญิงอรัญญา อินทร์สิลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๔

เด็กหญิงปนัดดา ธำรงสิริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๕

เด็กหญิงปาริฉัตร แผงพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๖

เด็กชายวรพล นิลธิราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๗

เด็กหญิงรัชพฤกษ์ บุญหอม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงศิริยากร โอชารส
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๙

เด็กชายจตุพล ดำริห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๐

เด็กชายภูวดินทร์ สิงหาเวช
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๑

เด็กชายสิปปกร วารีรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๒

เด็กหญิงณิษามณี โยรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๓

นายมนตรี พรมแสง
๒๕/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๔

ว่าทีร้อยเอกญาณกร

่

เชิงหอม
๒๖/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๕

นางสาวรัชนีกร จันทร์มณี
๐๙/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กันไธสง

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๗

เด็กหญิงศิลัมภา ประเสริฐแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๘

เด็กหญิงกมลวรรณ พุทธชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๙

เด็กหญิงจิราภา เสน่หา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๐

เด็กชายธนากร แสนทวี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๑

เด็กชายธีปกร จันทะพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๒

เด็กหญิงจิราพร ชินะวาสี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๓

เด็กหญิงศุภิสรา เตียงตังรัมย์

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๔

นางสาวสุมาลี โยธาภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๕

เด็กชายธวัชชัย แกล้มกล้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๖

เด็กชายดาวิ ศรีบุญเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

วิจิตร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๘

เด็กชายพงศธร สุริยะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ เพ็งพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๐

เด็กหญิงชาลินี สีระบุตร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๑

เด็กหญิงสุมิตา แพงเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๒

เด็กหญิงอรัญญา พรศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงอริษา ชายทวีป

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๔

เด็กชายวิทยา อินทิพันธุ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงศศินิภา พรมทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๖

เด็กหญิงนฤพร ปงทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๗

เด็กหญิงศิริกานต์ สุนนทราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๘

เด็กหญิงขนิษฐา ขุมทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๙

นางกมลลักษณ์ วิชัยกิตติพศ
๒๙/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๐

นางพรทิพา สีดาดี ๑/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๑

นางสาววิลาวัณย์ เนืองโนราช

่

๑/๙/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๒

นางสง่า ชอุ่มผล ๑/๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๓

นายสมพงษ์ เกิดสาย ๓๐/๔/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๔

นางสาวไพลิน เรณู ๖/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๕

นายไอศูรย์ วิชัยกิตติพศ
๒๐/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงณัฐกันต์ อินทวี
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๗

เด็กหญิงวารีญา แก่นอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๘

เด็กชายกานน ศิริกิจ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๙

เด็กหญิงกัลยกร จันทะโยธา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๐

เด็กหญิงจีราวรรณ อบอาสา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๑

เด็กชายอนันต์ โนเรืองรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๒

เด็กหญิงวนิดา ราชวิชา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๓

เด็กหญิงอริศรา บุตรเอือ

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๔

เด็กหญิงขวัญมนัส มีหา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงอัจฉริยาพร ปตเสนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๖

เด็กชายตะวัน พันธ์ลม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ยิงเสมอ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๘

เด็กชายก้องภพ ปะทา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๙

เด็กชายพลพล ทนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๐

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทาสิงห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ภูศรีจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงธาริกา สีลานันท์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงนิรชา แซ่ลี

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๔

เด็กหญิงโสภิตนภา สายสมุทร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๕

เด็กหญิงสุนิตา โฉมหน้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ผลมีศักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๗

เด็กชายอานัด ลาดคูบอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงจารุวรรณ คงศักดิบรรร์

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงรัชนี ฝอยเงิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงวรรณา ชุมรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงวันวิสา พะวัดทะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๒

เด็กหญิงวิระดา ผลมีศักดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ คำปาน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แจ่มเทียงตรง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๕

เด็กหญิงสายฝน ธ.น.อวน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๖

เด็กชายณ้ฐพล พลสรรค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๗

เด็กหญิงสมัชญา ภาษี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงหยาดฟา ยามดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๙

เด็กชายมรกต สุขเลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๐

เด็กชายกฤษกร งามสะพรัง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จูมพะลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๒

เด็กหญิงกำไลทิพย์ ภูมิเขต
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๓

เด็กหญิงฐาปนี ชำนาญจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๔

เด็กหญิงอภิญญา หนองนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๕

เด็กชายคุณานนท์ ทนทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๖

เด็กชายวัฒนา จันทพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา อรังศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงปทมาพร สุทรรักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๙

เด็กหญิงภัทรศริยา ทองดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๐

เด็กหญิงวรนุช เส้นตรง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ ศิริพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองสุทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อบอาสา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๔

เด็กชายคเชนทร์ บุญมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๕

เด็กชายพชร พลพิทักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๖

เด็กหญิงสิริอักษร ประดาศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๗

เด็กชายธีรเทพ พรมยา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๘

เด็กชายภัสวิน ทองเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๙

นางกชกร แผ่นสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๐

นางสาวคนึงนิจ สารังงาม
๑๓/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๑

นายธนากิจ กองไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๒

นางสาวพรพรรณ สิงห์นุช
๒๑/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๓

นางสมจิต แสงสว่าง
๒๕/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๔

นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา

๑๕/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงอาภัสรา สืบเพ็ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๖

เด็กชายสรันดร์ ก้อนรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๗

เด็กหญิงสิรินทรา อุปเทห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๘

เด็กหญิงสุณิสา สุวรรณเพ็ชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา พร้าวหอม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๐

เด็กชายศิริพงษ์ ศีระบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๑

เด็กชายยุทธนา เทียบคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๒

เด็กชายภีรภัทร นัทธี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๓

เด็กชายศรยุทธ บุตรอินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ ชนุดรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๕

เด็กชายภูตะวัน วรชินา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๖

เด็กหญิงอัญชลี ศรีทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๗

เด็กหญิงสุชาดา พาเพ็ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๘

เด็กหญิงคริษฐา ชอบรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๙

เด็กหญิงชนิกา ประเสร็ฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๐

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

วันดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๑

เด็กหญิงสุนันทา มืดหาญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๒

เด็กหญิงมาริษา กาวี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๓

เด็กหญิงบุษบา จันทะพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๔

เด็กหญิงปณิตา บุตรอินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๕

เด็กหญิงอรพินทธ์ บุญทัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ชะรุรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๗

เด็กชายภานุเดช ทองแม้น
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๘

เด็กชายอนุวัฒน์ เดียงสา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ สีระบุตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๐

เด็กชายสุรเศก สืบเพ็ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๑

เด็กหญิงวิมล ใจปง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๒

เด็กชายสิงหา ชุดรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๓

เด็กชายบัญฑิต ขวัญยืน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา สืบเพ็ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๕

เด็กหญิงณัชชา อุปเท่ห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ ยิงนอก

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๗

เด็กชายพรสวรรค์ จันทะพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ อุปเท่ห์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๙

เด็กชายภราดร บุตรดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๐

เด็กหญิงสุจิตรา อัปการัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๑

เด็กชายวรรณพรรณ สะอิงรัมย์

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ หาระโคตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๓

เด็กชายภัทรพงศ์ วิชัยรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๔

นายชวลิต ชุมพลวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๕

นายณพสิษฐ์ ตองติดรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๖

นายบัว ชนไพโรจน์
๒๔/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๗

นางสาววิไลวรรณ กันยะมี
๒๓/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๘

นางสุกัญญา สีสมพงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๙

นายสุวิจักขณ์ สุขเกษม
๐๓/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๐

นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๑

นายประเสริฐ ศรีนางรอง
๑๕/๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๒

นางวนิดา ทองหล่อ
๒๐/๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๓

นางสุรัส ภู่วงษา
๒๒/๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๔

เด็กชายกฤษดา ยารัมย์
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชัยเขต
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๖

เด็กชายคมสันต์ ยืนยิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๗

เด็กหญิงจาระวี คำโป ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๘

เด็กชายชาญชัย จันทร์เขียน
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๙

เด็กหญิงณัฐสุดา นาคกลาง ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๐

เด็กหญิงปวริษา โครตพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๑

เด็กหญิงศิริสุข วันแก้ว ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๒

เด็กชายสาริน ยามดี ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๓

เด็กชายหรรษา ชารัมย์
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๔

เด็กชายวรวุฒิ แขรัมย์
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๕

เด็กชายวิทยา ผาสุก ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๖

เด็กชายเอกบุรุษ รอบคอบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๗

เด็กชายภาณุเมศ อ่อนสุระทุม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ กระสมรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๙

เด็กหญิงศลิษา ศิลพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๐

เด็กหญิงกัลยาณี เรืองรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๑

เด็กหญิงนวภัสร์ รักษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ถวัลเวช
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๓

เด็กหญิงสมฤทัย ไกรศร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๔

เด็กชายสารัช เนินพระ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๕

เด็กชายกิตติภพ เรืองรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๖

เด็กชายธันวา กล้าหาญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๗

เด็กชายบุญทวี สังวรศิลป
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๘

เด็กหญิงจีรานุช โวนรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๙

เด็กหญิงอภิญญา ทีฆะสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๐

เด็กหญิงเจนจิรา ขุนใหญ่
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๑

เด็กหญิงสุภัสศร เรืองรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๒

เด็กหญิงสาธิดา เกรียงรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๓

เด็กหญิงอนุธิดา ชูทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๔

เด็กหญิงธันยารัตน์ คล่องชอบ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๕

เด็กชายภัทรพร รักษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๖

เด็กชายวราวุฒิ สร้อยสีหา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๗

เด็กชายตะวัน โวนรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงแก้วตา จอนเกษม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๙

เด็กชายบุรธัช กิรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๐

เด็กชายภูสิน เกียนประโคน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๑

เด็กชายสิทธิโชค สอนง่าย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๒

เด็กชายณภัทร เรืองรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงณัฐชา ศรีหาบัณฑิต
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๔

เด็กหญิงนนท์ธิชา กระรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๕ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประโลมรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงอรสา ดีนาน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงกนกอร ศีลพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๘

เด็กชายมนัส แสงรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๙

เด็กชายภูริภัทร คงศิริ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๐

เด็กหญิงภัทรวดี สุพาย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงสุชานันท์ เรืองรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๒

เด็กหญิงอลิษา โต๊ะงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๓

เด็กหญิงปณิดา สุขเพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๔

เด็กหญิงกนกพร ทวัญเวศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๕

เด็กชายชนะพล วิจิรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๖

เด็กหญิงญาตาวี ปะเว

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ นะโรรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๘

เด็กหญิงสุทธาธาร กรุมรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๙

เด็กชายอนุชา แก้วเอียม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๐

เด็กชายภูตะวัน ปะเว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๑

เด็กชายรพีภัทร วงสุวรรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๒

เด็กชายวิโรจน์ กุยรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๓

เด็กหญิงเกษมณี เรืองรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๔

เด็กหญิงสุนิสา จันลาด
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๕

เด็กหญิงปาริชาติ เรืองรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๖

เด็กหญิงชลธิชา แสนเลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๗

เด็กชายอดิศวร กระรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๘

เด็กชายธนากร กระรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๙

เด็กหญิงนารีรัตต์ มันตลุง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๐

เด็กหญิงนุชสรา จันทร์เขียว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๑

เด็กหญิงนฤมล โกรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๒

เด็กหญิงบุญญารัตน์ กรดรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๓

เด็กชายกฤตพล รักษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๔

เด็กชายภูวดล นราชรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงเยาวพร จันท์ลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๖

เด็กชายชินวัฒน์ อยู่พูน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชำนาญกอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๘

เด็กหญิงนัยชาดา ถวัลเวช
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๙

เด็กหญิงสุนิสา การเพียร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๖ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

คณิตพิพัฒน์กุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๑

เด็กหญิงกรพิน มุ่งมี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๒

เด็กหญิงสุนันทา วิโสรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๓

เด็กหญิงศศิภา แผ้วพลสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๔

เด็กหญิงอัจฉยาภรณ์ ลายทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๕

เด็กหญิงวรัญญา ลายทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๖

เด็กหญิงพิไลลักษณ์ ไชยพิลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงปยะมาศ พุกพัด
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๘

เด็กหญิงศิลดา เรืองรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๙

เด็กชายประกาศิต แซ่กิม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๐

เด็กหญิงอรสา ไผ่กระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๑

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ กะรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๒

เด็กหญิงปวิชญา แก้ววิเศษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๓

เด็กหญิงวิภาวนี โกรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๔

เด็กชายศุภกร ทับเงิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๕

เด็กชายวรายุทธ ทองพิมาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๖

เด็กหญิงมณีวงษ์ กระรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กรุมรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ ปานเสือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๙

เด็กหญิงเยาวรัตน์ จันท์ลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ กรุมรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกรียงรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๒

เด็กหญิงอริษา เรืองรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๓

เด็กชายไกรวิชญ์ รักษา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๔

เด็กหญิงสิดาลักษณ์ หมืนจิตร

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๕

เด็กชายสมภพ คงแสนสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๖

เด็กชายธิมากรณ์ นะโรรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๗

เด็กชายสราวุฒิ เผือกอ่อน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๘

เด็กชายพิพัฒน์ ใจหวังชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงคัทลิยา สะหุนิล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงวาสนา การเพียร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ นพรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงสุนันฑา เปรียบสม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

ก้อนคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๔

เด็กหญิงราตรี เขตงูเหลือม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พ่อค้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงสายชล เมืองติบ

๊

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๗

เด็กชายพีรภัทร กอรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๘

เด็กชายคมสันต์ การเพียร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๙

เด็กหญิงปยนุช ทองประมูล
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๐

เด็กชายธันวา หมอกชา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๑

เด็กชายธีรพงษ์ บุญทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๒

เด็กชายอิทธิโชค คาอามาตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๓

เด็กชายปานรวิช รอบรู้
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๔

เด็กชายชัยรัตน์ พ่วงมี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๕

เด็กชายวรวุฒิ เนาวิรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๖

เด็กชายภัทรพงศ์ เนาวิรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงนิภาพร นาคินชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๘

เด็กชายอาทิตย์ สนองรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๙

เด็กชายวิทยา ชาวชายโขง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๐

เด็กชายสมศักดิ

์

เรืองรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แววรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๒

เด็กหญิงวิภาดา ชันดี

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงอุสรา นาคินชาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๔

เด็กหญิงอลิษา กริมรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๕

เด็กหญิงสุธีรา เหวยรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๖

เด็กหญิงพรรณรุ้ง เนินพระ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๗

เด็กหญิงณัฐริกา กลันประโคน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๘

เด็กชายสุเทพ อ้มทองหลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ นุชารัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๐

เด็กชายพัสดา รักหิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๑

เด็กชายมิตรชัย ปกกาโส
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงกนกพร จันทร์ประโคน
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๓

นายเมคิน เนาวิรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงสุภาวดี โรปรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๕

เด็กชายธนากร ช่อมะลิ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๖

เด็กชายสราวุฒิ เลาครบุรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๗

เด็กชายอนุชาติ อาญาเมือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๘

เด็กหญิงนาขวัญ ไกรสร
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๙

เด็กชายสกุลนุวัฒน์ ลีประโคน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๐

เด็กชายนำโชค กรุมรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา วาจิรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงณิชาวรรณ ศรีวันทา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงธัญรัตน์ แผ้วพลสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๔

เด็กหญิงอภิชญา บินรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๕

เด็กชายกวิน ถวิลมาตย์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แฝงเดโช
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงพนิดา ศิลากุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๘

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วอรสาน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กชายอุทิศ เขียวรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๐

เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๑

เด็กชายสรศักดิ

์

คล้ายคลึงมี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กหญิงสุภัทรา มูลสมบัติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๓

เด็กหญิงสุวรรณา คืนรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กหญิงสุชาดา ขวัญรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กหญิงนุชจรี เรืองรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา ปญญารัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๗

เด็กหญิงรุ่งนภา จิบจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงปุณญาพร อุตทองคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กหญิงปณิตา วิโสรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวจันทร์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กชายจิรภัทร คำพิลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กชายสิทธิกร ศรีภา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กชายธีระพงษ์ สีสนไชย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๔

เด็กชายกรวิชญ์ ภาษี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๕

เด็กชายอภิวัฒน์ จูไธสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๖

เด็กชายฆนากร จิตไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๗

เด็กชายธนกฤต ไวไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๘

เด็กชายภูวินัย จุไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงวรรณภา ทวี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๐

เด็กหญิงนิลยา แวงดงบัง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กหญิงจิรประภา ชำนาญสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๒

เด็กหญิงจันทร์หอม เวียกไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๓

เด็กชายวชิราวุธ แสนเจ๊ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๔

เด็กชายอดิเทพ วรวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๕

เด็กชายอินทราชัย แทนกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๖

เด็กชายชาติกล้า บางไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๗

เด็กชายชินกร เลิศศิริมาลัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๘

เด็กชายภูมิภัทร อดทน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๙

เด็กชายธีรเดช ชำนาญสิงห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กชายพงศกร จูมโสดา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กชายพรศิริ โค้งอาภาส
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กชายวายุ โจไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กชายณัฐพล ไชยเพ็งจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กชายยุทธภูมิ เมืองศักดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๕

เด็กชายศรณรินทร์ อิงไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๖

เด็กชายทรงชัย ศรีภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๗

เด็กชายวีรากร อุตตะมัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงสุธิมา ใจไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๙

เด็กหญิงสุนิตา ใจไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงขวัญจิรา เจ๊กไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กหญิงภาวิณี มอบสันเทียะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๒

เด็กหญิงกนต์รพี ชนะค้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงอนันตยา นาทไธสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงณัฐวิภา ชุมสงฆ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงภรปภัส สารบรรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงปยดา ภุมรินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๗

เด็กหญิงกนกพร ผลจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๘

เด็กหญิงธาราทิพย์ อุยไธสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๙

เด็กหญิงณัฐวดี โพธิบัติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๐

เด็กชายภูมิภัทร ใจบุญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาญนรา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๒

เด็กชายพรประเสริฐ กิงแก้ว

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงถิรนันท์ เนริกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงมนัสพร ทนทาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงปาริตา เพชร์รัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วอำไพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๗

เด็กชายธนากร แก้ววิจิตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๘

เด็กชายภูเบศ แสนจะบก
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๙

เด็กหญิงสุภาวิดา ประจง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ ฉิมวัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี ขุนรักษ์พะเนาว์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กชายภาณุเดช แก้วนิล
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กชายกฤษดา แพงชาลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กหญิงจันทรัสม์ เทพเนาว์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กหญิงญาดารัตน์ สุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๖

เด็กหญิงณัฐนรี อินตุ้ย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงเบญญาภา เริกชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงพัชราภา สายสุด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงรัตนาวดี ผิวผ่อง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงสุภาพร ปลืมสายแสง

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กหญิงอัญชิสา โยสาจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองเกษม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กหญิงชลลดา สังข์ทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๔

เด็กหญิงธวัลลักษณ์ ศรีผดุง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชูประทีป
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กหญิงวธัญญา วะเรืองรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กชายคฑากริช แดนกระโทก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กชายพีรวิชญ์ เคนนำเทียง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สนธิสัมพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ทองพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กหญิงวาสนา หมืนพล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ นาราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๓

เด็กหญิงธัญธิตา อร่าม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉิมกูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงปญญา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๖

เด็กหญิงรีเจน ปลายแก่น
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๗

เด็กหญิงสุชานาถ นานาชาติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๘

เด็กหญิงทานตะวัน นามประสพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๙

เด็กหญิงวรกมล เขตรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงอรปรียา มิสา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๑

เด็กหญิงกมลชนก แก้วขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๒

เด็กชายภัควัฒน์ นิลพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ เหลาคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๔

เด็กชายอะตอม สีเหลือม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๕

เด็กหญิงปนอนงค์ ละเอียด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๖

เด็กหญิงเมธาวดี ยอดทะเล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๗

เด็กหญิงสุนิษา พวงสินธุ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงจิดาภา ศรีสุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๙

เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทร์แจ่มภพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เวียงอินทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๑

เด็กหญิงฐิติยา หุ่นเกตรา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๒

เด็กชายนันทกาญณ์ มีมุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๓

เด็กหญิงกนกภรณ์ เครือบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๔

เด็กหญิงธฤตมน ซอมประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๕

เด็กหญิงณัฐริกามาศ คำดำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กหญิงบุษกร งามพรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงเพ็ญพรรณ การนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงศลิษา ปรางค์ประโคน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๙

เด็กหญิงอัญชริดา สามารถ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๐

เด็กชายวรพงษ์ กองคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กหญิงอรวรรณ ปานกระโทก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กชายสุชาครีย์ พยุงเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กชายพีรชัย นวลดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๔

เด็กหญิงรัตนาวดี เนาวรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๕

เด็กหญิงกชพร หอมจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๖

เด็กหญิงกนกนภัส งามธงไชย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๗

เด็กหญิงปณณพร แมลงผึง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กหญิงพรธิมา พิมพ์อักษร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กหญิงกัณฐมณี เกษรนวน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ มะลิซ้อน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กหญิงอรุณกมล เสาเคหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๒

เด็กชายทวีโชค ทัดไทย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงธนัญญา เคนนำเทียง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๔

เด็กหญิงนดา เสาวพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๕

เด็กหญิงชลมาศ ปริงปราง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา บัวจร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๗

เด็กชายจตุภัทร ทศคุย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๘

เด็กชายณัฐธัญจ์ คฤหานนท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กหญิงมนัญลักษณ์ กลันสระน้อย

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๒ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๐

เด็กชายฑีฆวัฒณ์ ชุมนุมดวง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กชายอภิชาติ เทียมจิตต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กหญิงสิริภรณ์ ฉิมมาลี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กหญิงวารุณี ทิพย์อักษร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กหญิงศิริวรรณ์ โชติกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์ เชิดธีระกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๖

เด็กหญิงพรปวิน ทรัพย์ทรายทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กหญิงลภัสรดา เหมกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กชายพงศกร โยยสูงเนิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กชายเอกศิษฏ์ บุญโถ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กหญิงศิรัชฌา สัตย์ฌุชนม์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กหญิงจารุภา สุขเพ็ชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กหญิงญาดา ศรีไชโยรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กชายนิติภูมิ เถาปรัก
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กชายพุฒิเมธ รากศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงมนัชญา เพชรก้อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงพชรพรรณ โสภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๗

เด็กชายพงศพัศ ชืนชู

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ หลวงศรีสงคราม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงกันต์กมล ทองทำกิจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กหญิงชฎาพร สีผักแว่น
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ อาภรณ์พงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๒ เด็กชายเด็กชายธัญนิวัฒน์

เปยยุระ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ดอมไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๔

เด็กหญิงฐิติวรดา ตระกูลฤกษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงนิตติยา ดิษตะคุ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๖

นางจิรวนา เสงียมศักดิ

่ ์

๑๙/๐๓/๒๕๑๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๗

นางรัชนีย์ สีหวงษ์
๒๔/๑๑/๒๕๑๐ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๘

นางสาวสุฑาทิพย์ พิมพ์อักษร
๒๖/๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๙

นางสาววาสนา รัตนาชีวัฒน์
๒๐/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๐

นางสาวชลิตา สุขประโคน
๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๑

นางสาวศิริพร สงนางรอง
๒๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๒

นางสาวพัสสวรรณ
จันทร์กลางเดือน ๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๓

นางสาวนวดี ละเอียด
๒๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กหญิงวรรณวิภา ภูแก้ว
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๕

เด็กหญิงวรรณภรณ์ ภูแก้ว
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๖

เด็กหญิงพจณี ลายนำเงิน ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๗

เด็กหญิงโยษิตา แมลงภู่ ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กชายธนโชติ เชิดนาม
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กชายสุรสินธ์ ดีรัมย์ ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กหญิงลดารัตน์ พุงกระโทก ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๑

เด็กหญิงนวพร โพธิคำ

์

๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๒

เด็กหญิงชลิธิชา อินฉา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๓

นางสาวพนิดา นามสว่าง
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๔

นายจักรพล พิทักษา
๑๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๕

นายฐิตินัฏฐ์ บุตรสนิท
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๖

นางสาวสุชาดา โกยรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๗

เด็กหญิงพิมพ์วิไล รักพินิจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๘

เด็กชายสันติชัย ใจดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๙

เด็กหญิงสิรินทรา สุริเย
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๐

เด็กชายกรวิชญ์ ธรรมดา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงวิชดา กกรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๒

เด็กชายวรัญู โกยรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงอลิษา ยันต์ฉิมพลี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ มุ่งดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๕

เด็กหญิงวรนุช ส่งยินดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๖

เด็กหญิงจุตินันท์ หงษ์ทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๗

เด็กชายสุเมธ สามีภักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๘

เด็กชายวิทนาถ แววจิงหรีด

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๙

เด็กชายกนกพล บัวทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๐

เด็กชายธนานันต์ วัชรศิริบรรลือ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กชายกรณ์ดนัย บุญเอียม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๒

เด็กหญิงพรธิดา พินึกรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กชายพรมมนัส พรมอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๔

เด็กชายธีรภัทร ทิอุปมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๕

เด็กชายปุญยวีร์ ขอเอิบกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๖

เด็กชายพิฆเนศ นิโรรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๗

เด็กหญิงพิชญาภา หงษ์ทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ การกระสัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๙

เด็กชายศตวรรษ ทองนำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๔ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ นิรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา ยุงรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๒

เด็กหญิงชลธิชา ศิลากุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๓

เด็กหญิงชาลิตา ใจมัน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ฝอยจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๕

เด็กหญิงณิชมน ชัยสุวรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๖

เด็กหญิงธัญพร ในจิตต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงปทิตตา ยังยืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๘

เด็กหญิงพันธกานต์ มันยืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงสุนิสา เชิดไทย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงสุภาวิณี สุขน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๑

เด็กชายชัชชล เจียวรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๒

เด็กชายตะวัน ทะนวนรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๓

เด็กชายธีรภัทร มันหมาย

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๔

เด็กชายพงศกร บุญยงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงจุรีรัตน์ เจริญสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๖

เด็กหญิงชลิตา ยอดรัก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๗

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ประสงค์ดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แกมแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๙

เด็กหญิงพิชาภรณ์ กุลประโคน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงมณีชนก นิทะรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงรัชวิน โพธิสุวรรณ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ตนหาญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๔

เด็กหญิงสลิลรัตน์ จักร์พิมพ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๕
เด็กหญิงอริณกาญจน์

พูนแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กำรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๗

เด็กชายธนภัทร อุตสาดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๘

เด็กชายธีธัช กลมวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๙

เด็กชายยศกร สุขแม้น
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๐

เด็กชายศตวรรษ ชิดปลัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๑

เด็กชายสุภนัย สุมังเกษตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๒

เด็กชายอนุชา นิทะรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๔

เด็กหญิงฐิติพร แก้วบ้านเหล่า

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๕ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เรืองไพศาล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๖

เด็กหญิงปนัดดา เสาวพัฒน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงศิรินันท์ นิวาสรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๘

เด็กหญิงสุชาวดี สุโขรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๙

เด็กหญิงสุธิดา บรรณานุวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๐

เด็กหญิงสุภณัฏฐ์ แปลงดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงอังศุมาลี พะนิรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงไอรดา อัมพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๓

เด็กชายชินวัตร เครือวัลย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๔

เด็กชายปฏิพล เสียงวังเวง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๕

เด็กชายปฐมชัย สุขเกิด
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๖

เด็กชายพลยุกต์ หอมขจร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๗

เด็กชายภูสิทธิ

์

มีศิลป
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๘

เด็กชายวรเชษฐ์ รอบแคว้น
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๙

เด็กหญิงญาดา กลีบม่วง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงณัฐริดา จุฬาลี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๑

เด็กหญิงปยฉัตร พิศเพลิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๒

เด็กหญิงพิยดา นำคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๓

เด็กหญิงฤทัยภัส โพธิพร

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๔

เด็กหญิงศสิธร สายปน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา เชิอทอง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๖

เด็กหญิงสุภัสสรา มีโชค
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๗

เด็กหญิงอรปรียา คงราศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงธนิตา เจือจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๙

เด็กหญิงบุษกร ภาสอน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๐

เด็กหญิงณัจฉรียา จำปาทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๑

เด็กหญิงสิริมาส ทัศนะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๒

เด็กหญิงณิชา แซ่อึง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงอนันทิตา คงแสนคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุโนรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงทิชาพร คงแย้ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๖

เด็กหญิงรักษิณา เชือมาก

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๗

เด็กหญิงอริสรา ขันทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๘

เด็กหญิงมินตรา กะโห้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๙

เด็กชายกันต์ธร จันทินมาทร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๖ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คำรัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๑

เด็กชายธนรัตน์ แซ่เจียง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๒

เด็กชายธนาธิป แย้มรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงชฎาพร ประวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงพรทิพย์ นิยมสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงอริยา บุญล้อม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงนภาพร ชัยสุวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๗

เด็กหญิงปาณิสรา แย้มรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ตุ้มทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงศศิวัณย์ แปนศิริมงคลกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๐

เด็กชายจิรยุทธ หวังทรัพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๑

เด็กชายธนภัทร คัชมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๒

เด็กชายธนานนท์ งามเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๓

เด็กชายวงศธร กกรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๔

เด็กชายวสันต์ โนวิรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๕

เด็กชายเอกประชา พากุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พ่อค้า
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๗

เด็กหญิงชนภัทร ศรีสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๘

เด็กหญิงชมพูนุช ฤทธิธรรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงชลธร เริกไชย
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๐

เด็กหญิงณฐพร อ่อนศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บำรุงแคว้น

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงนฤภร สัตตารัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ประจันบาล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๔

เด็กหญิงเปรมฤดี ทองใบศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๕

เด็กหญิงพงศ์พัชรา บัวถา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๖

เด็กหญิงวรรณภา ช่อมะลิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๗

เด็กหญิงวิชญาพร สนันนาม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๘

เด็กหญิงวีวตรา ตรวจมรรคา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๙

เด็กหญิงศดานันท์ พิศเพลิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ศิริบุญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๑

เด็กหญิงอานันตยา หฤทัยถาวร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๒

เด็กชายณัฐยนันท์ แผ่นใหญ่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๓

เด็กชายอนวัช ศัลย์สญชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไกรคุ้ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๗ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ก๊กรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๖

เด็กหญิงนิติยาพร นิเรียงรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงปนัสยา พะเนตรรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๘

เด็กหญิงปยะณัฏฐ์ โจมรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๙

เด็กหญิงวิชชุตา เพ็ชรทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญวิเศษ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๑

เด็กชายอภินันท์ โหรีรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงกุมภกรรฐ์ นุุยันรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๓

เด็กหญิงจรรยพร มีศิลป
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงณัฐกมล เชือสิงห์

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา กรอบรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ผลสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอกา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๘

เด็กหญิงธิภาพรรณ ประสงค์ดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๙

เด็กหญิงพฤกษา หินแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๐

เด็กหญิงพลอยปภัส กุสารัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๑

เด็กหญิงแพรชมพู วังกระพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๒

เด็กหญิงวนาลี เจือจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๓

เด็กหญิงโสรญา ภู่ถนนนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๔

เด็กหญิงอุษณกร ทรัพย์ทวีผล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๕

เด็กหญิงเอมวิกา โกรยรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๖

เด็กชายธนากร ติดใจดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๗

เด็กชายธนาวุฒิ วันดีรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ เพชรพราว
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๙

เด็กหญิงณัฐชยา กวมทรัพย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงณัฐวิภา ชินรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๑

เด็กหญิงดวงกมล หาญสกุลชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๒

เด็กหญิงวชิรัญญา ชืนใจ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๓

เด็กหญิงณัฐนรี พิรางรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๔

เด็กหญิงนำฝน เฉลียวฉลาด
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ มีศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๖

เด็กหญิงมานิดา เทียงธรรม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๗

เด็กหญิงมินตรา ปนนะถุภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ พรมส่วน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๙

เด็กหญิงอรษา จันทร์ทวีป
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๐

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมจันทึก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ กมลรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๒

เด็กหญิงจิราพร ละอองดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๓

เด็กหญิงณฐินี บุญมานนท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๔

เด็กหญิงยสดา ชัยณรงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เจริญศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๖

เด็กชายอลงกรณ์ พิชนาหารี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงกานต์พิชชา เก็จรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๘

เด็กหญิงจริยา พินัยรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา วิทจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงดวงดารา กะรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๑

เด็กหญิงศศิธร คงสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๒

เด็กหญิงศานต์ฤทัย สายบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๓

เด็กหญิงพนิดา อะนาดรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๔

เด็กหญิงภัทรภร โชติพินิจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ กุลพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๖

เด็กหญิงวิไล นำคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๗

เด็กชายณัฐพันธ์ สุขจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๘

เด็กชายธนาพร จีนประโชน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๙

เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

ประจันบาล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๐

เด็กหญิงจิรารัตน์ ลักษร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๑

เด็กหญิงจีรนันท์ จัดไทย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๒

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ กันรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๓

เด็กหญิงชาลิสา นุการรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๔

เด็กหญิงเทียนทอง ถึงดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๕

เด็กหญิงนิรดา สมพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๖

เด็กหญิงสิวารักษ์ รัศมี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๗

เด็กหญิงจิดาภา พะนัดรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๘

เด็กหญิงศิริขวัญ ก๊กรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๙

เด็กหญิงอนุตตรีย์ อภิรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๐

เด็กหญิงพิชญา สุวรรณศิลป
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๑

เด็กหญิงจรัญญา เจดีย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

มันยืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๓

เด็กชายวราเทพ แสงลำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๔

เด็กหญิงกชนันท์ วิมุตกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงพรนิภา นิรอรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๖

เด็กหญิงพรรณณิตา จอมมะเริง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงพรรัมภา แสงกระจ่าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงพิมพ์นภัส มัชฌิโม
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ นิเรียงรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงสิริวิมล กรุกรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประทุมสด
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๒

เด็กหญิงอาภาภรณ์ เการัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๓

เด็กชายเกียรติกำธร จวงจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๔

เด็กชายขอบภพ ซาเสน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๕

เด็กชายณัฐนันท์ นุโยนรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๖

เด็กชายต่อตระกูล ชมภูวิเศษ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๗

เด็กชายเผ่าพันธ์ โคมารัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๘

เด็กชายพชรพล คำภานุช
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๙

เด็กชายวีรภัทร นิสังรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๐

เด็กชายอมรพันธ์ สุขดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๑

เด็กหญิงจิตรกัญญา เจียมรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๒

เด็กหญิงชัญญานุช วันนิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๓

เด็กหญิงทิพมะณี คงเจริญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๔

เด็กหญิงอธิชา จันทินมาธร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือสิงห์

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๖

เด็กชายธนภัทร จันทร์แรม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๗

เด็กชายธวัชชัย เกยรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๘

เด็กชายธีภบ บุญมานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๙

เด็กชายสิงหภัสสร์ สุขจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๐

เด็กหญิงนันทิชา จารัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงบวรรัตน์ แสนวันดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๒

เด็กหญิงภัทราพร คิดกล้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงศิรภัสสร สุดศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๔

เด็กหญิงสุภัสสรา นะชินรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ อพรรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๖

เด็กชายเฉกชรินทร์ ดวงใจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๗

เด็กชายนครินทร์ วิรุณพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๘

เด็กชายภานุพล ทองพูน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ อ่วมรอด
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๐ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงณิชารีย์ การกระสัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๑

เด็กหญิงดารินทร์ สุมหิรัญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๒

เด็กหญิงธารารัตน์ เหมาะชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงพัณณิตา สายชุมดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ตันนอก
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงฤดีรัตน์ กัลยะลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงลักขณา มีพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๗

เด็กหญิงวิชญาดา แก้วปาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๘

เด็กหญิงศรัยฉัตร สำราญตน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงสมวดี เชือนรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๐

เด็กชายกนกพล สุขจิต
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๑

เด็กหญิงกาญจนา สมใจเรา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๒

เด็กชายกิตติกวิน จงสู้
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๓

เด็กหญิงกานต์สินี สวัสดิกิจจานนท์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๔

เด็กหญิงกุลธิดา สุดงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงปวีณา บุญสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๖

เด็กชายฤทธิชัย นวลคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ นิพันรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงชญาดา นะวรรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงนฤภร จุฬารัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงอลิษา บุญล้อม
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๑

เด็กหญิงอาริษา อินทะวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้วมรกฎ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๓

เด็กชายไตรภพ พินิจรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ จริตรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๕

เด็กชายปฐมพงษ์ ผลเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๖

เด็กชายวัชระ จอดรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์สิงขะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๘

เด็กชายชิษณพงศ์ นกแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เล็งตามดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ทรัพย์ทวีผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๑

เด็กชายพงษ์เพชร ซ่อนกลิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงธัญรดา เชิดสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงปณฑิตา สุขประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๔

เด็กหญิงพรพนิต กางรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๑ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๕

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ทองนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๖

เด็กหญิงสิริกัญญา เสายอด
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๗

เด็กหญิงอภิญญา พะนิรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๘

นางสาวจินดามณี แก้วสมนึก
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๙

นางสาวบุญปวีณ์ นะกะรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๐

นางสาวรุ่งฤดี นิวินรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๑

นายณัฐภพ พินิรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๒

นายนราธิป พิชนารี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๓

นางสาวจริยาวดี บัวทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๔

นางสาวรพีพรรณ วังหอม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๕

นางสาวสิริรัตน์ แซมสำราญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๖

นางสาวสีวิกา เปาปา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๗

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์สิงห์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๘

นางสาวอาภัสสรา นาไรรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๙

นางสาวอังคนา กุมรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๐

นางสาวกฤตพร เสาทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๑

นางสาวไพลิน อัยรา
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๒

นางสาววราภรณ์ รัตนวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๓

นางสาวพัทธนันท์ หงษ์ลอยลม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๔

นายพิทยา เงางาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๕

นายศรัณยู มิถุนาวงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๖

นางสาวคุณันญา นุแรมรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๗

นางสาวธนกร เพือนรัมย์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๘

นางสาวปาริชาต นาเวรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๙

นางสาวเรณู พิรานรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๐

นางสาววัชริดา นิโรรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๑

นางสาวศิรภัสสร เทวีรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๒

นางสาวศิริลักษณ์ จวนสาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา ตรวจมรรคา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๔

นายกฤษณะ พะนิรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๕

เด็กหญิงกนิษฐา บุญมาโนน
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๖

นางสาวกฤษณา สุทธิชัยยา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๗

นางสาวมาริษา กำลังรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๘

นางสาววชิรารัตน์ คำทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๙

นายธนะชัย เย็นมัน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๒ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๐

นางสาวจุฑามาศ โกรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๑

นางสาวนภัสภรณ์ ยะเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๒

นางสาวปรียานุช ใจบุญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๓

นางสาวปวรรัตน์ พะเนตรรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๔

นางสาววรรณภา เจริญศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๕

นางสาวโสภิดา แพนไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๖

นางสาวอนัญลักษณ์ ภูมิพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๗

นางสาวอังคณา กล้าหาญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๘

เด็กชายธีระชัย ชะรอยรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๙

นายนิพนธ์ นาคงาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๐

นายปญญา อุทิศรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๑

นางสาวณิดา เหมาะทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๒

นางสาวสุนันทา จำปาทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๓

นางสาวอรนลิน บุญรอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๔

นางสาวอารยา กับรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๕

นายนราธร บุณยศรีวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๖

นางสาวทิวนันท์ ศิริสำราญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๗

นางสาวพรชนก อาญาเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ประภา งามแฉล้ม

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๙

นางสาวมณฑิรา วรรณูปถัมภ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๐

เด็กหญิงสุรดา สุทธิรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๑

นางสาวชณิชฌา พิรุณรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๒

นางสาวพัชราภา ศิลปะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๓

นางสาววรรณวิษา นะรานรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๔

นางสาวศศิกานต์ แซ่จิว

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๕

นางสาวอภิญญา วงค์จันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ ลวดเงิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๗

นายถิรนันท์ ตรีวิเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๘

นางสาวเพชรดา อะโรคา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๙

นางสาวอรทัย ตรีวิเศษ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๐

นายสุธี พลทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๑

นางสาวรสิกา จงดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๒

นางสาวสิริรัตน์ หวังอยู่
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๓

นางสาวดวงกมล บุญตา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๔

นางสาวทักษพร แก้วคำภา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๓ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๕

เด็กหญิงอารีวรรณ ยศยิงยืนยง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๖

นางสาวกุลธิดา กลินมาก

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๗

นางสาวแพรวา มูลมานัส
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๘

นางสาวพัชรา เกษรบัว
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๙

นางสาวเบญจพร ผลเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๐

นางสาวณัฐริกา ระดารงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๑

นางสาวอรกานต์ สมบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๒

นายกุลธร อังคุทานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๓

นายธนกฤต สมเย็น
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๔

นายมงคล สมานพงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๕

นางสาวกมลรัตน์ ฤกษชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๖

นายธีระ กำรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๗

นายวีระ บัวสนิท
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๘

นายสรวิชญ ธรรมมิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๙

นางสาวจิตรลดา จิระสมประเสริฐ
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๐

นางสาวชลธิชา จันทบุรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๑

นางสาวธมลรดา สีหาราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๒

นางสาวเบญจวรรณ จินันทุยา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๓

นางสาวรัตนากร เหลียมดี

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๔

นางสาวลลิตภัทร พากเพียร
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๕

นางสาวสุชามาศ มงคลชาติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๖

นางสาวอนุธิดา เฉียบแหลมดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๗

นางสาวอรดา สำราญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๘

นายชนาธิป หมายถูก
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๙

นายสหัสวรรษ ลาโยธี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๐

นางสาวกรรณิการ์ แก้วฝอย
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๑

นางสาวจิราพร บุญสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๒

นางสาวทัศนีย์ พินิชรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๓

นางสาวเนตรนภา บุญมาโนน
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๔

นางสาวพรรธสา นิเรียงรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๕

นางสาวพัณณิตา เสาเกลียว
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๖

นางสาวศิริรัตน์ นวลภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๗

นางสาวศุภรัตน์ ยามสงคราม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๘

นายกิติกานต์ แสงเพ็ชร
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๙

นายทองผาภูมิ สายเพ็ชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๔ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๐

นางสาวพิราพร สุขเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๑

นางสาวภัทราพร ปรีการ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๒

นางสาวสร้อยฟา พรมจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๓

นางสาวสิริโสภา สุภาพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๔

นายเรืองศักดิ

์

เพือนรัมย์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๕

นางสาวกุลลิสรา คุณวงค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๖

นางสาวตะวันฉาย ยินดีรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๗

นางสาวธิดาพัฒน์ โสนาพูน
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๘

นางสาวยุภาวัลย์ ก้อนรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๙

นางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๐

นางสาวสุรางคนา สร้อยซา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๑

นายศราวุธ หล่อแหลม
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๒

นางสาวเจนจิรา เปาวะนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๓

นางสาวพันณิดา ซ่อนกลิน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๔

นายธนภัทร เจริญรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๕

นายอภิรักษ์ มีชัยรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๖

นางสาวชลธิชา เทียมพล
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๗

นางสาวณฐิกา เพือนรัมย์

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๘

นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วสมนึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๙

นางสาวนำผึง

้

มรกฏ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๐

นางสาวพัชรี แหวนวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๑

นางสาววรรณฤดี บุญทวี
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๒

นายวรานนท์ บุญมานนท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๓

นางสาวพรรนภา สมพร
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๔

นางสาววรรณศา กะรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๕

นางสาววีราภรณ์ เพชรเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๖

นางสาวอรวรรณ ชัยสุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๗

นางสาววิชุดา ชืนใจ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๘

นางสาวกัญชพร เนตรหาญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๙

นางสาววรรณวิศา สายบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๐

นางสาววิชชุดา นำคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๑

นางสาวกานดา แสงสว่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๒

นางสาวศรีสุดา หนึงใจ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๓

นายกฤษณพล ชินรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๔

นางสาวสุพิชชา จารัญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๕ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๕

นางสาวจิฬาพร โนนสว่าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๖

นางสาวนำฝน มูลสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๗

นางสาวปทิตตา เกยรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๘

นางสาวจีรภัทร สนันนาม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๙

นางสาวนันทจรรย์ ไกรษร
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๐

นางสาวยุวรี ราศรีเฟอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๑

นางสาวอมราภรณ์ แก้วยก
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๒

นางสาวกรรจณา จันทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๓

นางสาวพิมพ์ชนก โฉมงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๔

นางสาวอโณทัย ปญจขันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๕

นางสาวอินทิรา บุญสม
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๖

นายกิตติธัช เสงียมดี

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๗

นายชูเกียรติ ฉลาด
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๘

นางสาวชืนกมล

่

พิดเพลิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๙

นางสาวตะวิสา แย้มงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๐

นางสาวปยฉัตร แท่นดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๑

นางสาววรรณิศา สงัดรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๒

นายสมโภชน์ กะรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๓

นางสาวนารากร หาสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๔

นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๕

นางสาวอังคณา เสาวพัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๖

นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๗

นางสาวจิราวัลย์ เพ็ชรโต

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๘

นางสาวสมฤดี ทีรอดรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๙

นายเฉลิมชนม์ พลเวียงธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๐

นางสาวพัชรี เสาะพบดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๑

นายชลธิโชติ โคมารัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๒

นายเทพประสิทธิ

์

พวงยอด
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๓

นายภูวนาท เทียมเลิศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๔

นางสาวเกวลิน โจมรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๕

นางสาววาสนา ปญญายง
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๖

นางสาวอภัสรา สำรวมจิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๗

นายชลธี ครุฑสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๘

นางสาวทิพย์สุดา หาญสุด
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๙

นางสาวลักษณา รุ่งเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๖ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๐

นางสาววารุณี กัณระโน
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๑

นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๒

นางสาวอัจฉราพร แสงแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๓

นางสาวอัปษรศรี นิทะรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๔

นายศักรินทร์ รุ่งเรือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๕

นางสาวปญชิกา ยมศรีเคน
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๖

นางสาวปยาพร เปนะนาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๗

นางสาวพิมรพัฒน์ สุมนทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๘

นางสาวมาริสา มีศิลป
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๙

นางสาวลัดดาวัลย์ เสาร์ไชย
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๐

นางสาวสุภารานีย์ นิเรืองรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๑

นายปยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๒

นางสาวกฤษณา โสมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๓

นางสาวสิราวรรณ สุมหิรัญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๔

นางสาวสุพรรษา กะรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๕

นางสาวอรดา รอบยิง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๖

นางสาวกัญญาวีร์ สมัครกล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๗

นางสาวปนัดดา หรบรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๘

นางสาววรรณรัตน์ กางรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๙

นางสาวสุกัญญา อุสาดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๐

นายอัมรินทร์ ฤกษ์ชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๑

นางสาวเนตรอัปสร พรมหาไชย
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๒

นางสาวรัตนาภรณ์ สำรวมจิต
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๓

นางสาววิภา นุกิจรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๔

นางสาวเสาวดา ไชยสุวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๕

นางสาวอรพรรณ เลากลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๖

นางสาวกนกวรรณ จิตสัตย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๗

นางสาวกมลทิพย์ โคตรเสนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๘

นางสาวชฎาพร การกระสัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๙

นางสาวณัฐยา รุ่งเรือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๐

นางสาวพรชิตา สุมหิรัญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๑

นางสาวศศิวิมล ทองโม้
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๒

นางสาวจารวี จะริตรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๓

นางสาวปรีญานันท์ ผมบุปผา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๔

นางสาวสุพรรษา ก่อแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๗ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๕

นางสาวมิลินญาดา กิงแก้ว

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๖

นางสาวจินตนา ภาคเดียว
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๗

นางสาวชลิตา สุขช่วย
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๘

นางสาวณัฏภรณ์ นิวรรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๙

นางสาวณัฐกานต์ ศิลาชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๐

นางสาวพุทธินี กริดรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๑

นางสาวลัดดาวัลย์ โอทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๒

นางสาววิชุดา ขอเปนไทย
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๓

นางสาวโสรญา ร่าเริงยิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๔

นางสาวจิราพร ตรวจมรรคา
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๕

นางสาวสุนิตา จารัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๖

นางสาวกัลญา อึงกล้า

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๗

นางสาวจาริยา เริกไชย
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๘

นางสาวพัชราภา เกรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๙

นางสาวภัทธิรา คงแรง
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๐

นางสาวจุฑาภร สุดงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๑

นางสาวพิมพ์ลภัส นวลพริง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๒

นางสาวจันทร์เพ็ญ เชลงวิทย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๓

นางสาวอภิรดี เสายอด
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๔

นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๕

นางสาวกัญญาณัฐ อักษร
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๖

นางสาวสุชาดา ทวีกูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๗

นางสาวธนาทิพย์ นะรานรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๘

นางสาวชฎารัตน์ วงค์จันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๙

นางสาวฐิตปภา จอมประโคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๐

นางสาวนันทิชา สุยารัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๑

นางสาวเยาวลักษณ์ นิโรรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๒

นางสาวสุกัญญา ไกรรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๓

นางสาวจิรานันท์ สุขประสงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๔

นางสาวจีรนันท์ รุ่งเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๕

นางสาววาสิกา จันทร์ขวัญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๖

นายภาคภูมิ บุญต่อ
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๗

นางสาวปะริตตา พิมพ์จันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๘

นางสาวนฤมล เหมรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๙

นายเมธา เหลือสนุก
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๐

นางสาวกสิณา อยู่เย็น
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๑

นางสาวลัดดา ทะเรรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๒

นายสิทธิพร กำลังรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๓

นางสาวจีรนันท์ เชือมาก

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๔

นางสาวนิฐิมาภรณ์ บุญล้อม
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๕

นางสาวศิริพักตร์ นิรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๖

นางสาวอมลวรรณ เครืองรัมย์

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๗

นายสมชาย ศรีวิสุทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๘

นายธนกร การกระสัง
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๙

นายธนิศร เกิดสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๐

นายประสิทธิ

์

รอบยิง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๑

นางสาวศรัณยา ชิลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๒

นางสาวสุณีวรรณ พินิสรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๓

นางสาวสุตาภัทร สุขสังวร

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๔

นางสาวกันตนา จีนมหันต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๕

นางสาวเกศรา กระแสโสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๖

นางสาวปนัดดา ตรวจมรรคา
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๗

นางสาวอนัญญา วิเศษรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๘

นางสาววัชรมน บุญตา
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๙

นางสาวยุวดา ปลืมใจ

้

๑๒/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๐

นางสาวศุภรดา ไชยศร
๒๘/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๑

นายเจิด ภูมิกระจ่าง
๑๔/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านโนนเพกา สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๒

นางธัญนัฏฐ์ ครำกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนเพกา สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๓

นางระเบียบ เจริญวนวิจิตร
๑๔/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนเพกา สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๔

นางเบญจาภัค สนองหงอก
๑๘/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโนนเพกา สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๕

นายวัชระ ตองติดรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๖

นางนวรัตน์ ประเทืองไทย
๑๔/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๗

นายบุญธง ควิลรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๘

นางพวงเพชร ควิลรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๙

นางธัญวรัตน์ สมิธ
๒๕/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๐

นายวีรชาติ ประเสริฐโส
๐๖/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๑

นายนเรศน์ เสตะพยัคฆ์
๑๐/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๒

นางสาวนุชจรี นินนานนท์
๑๖/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๓

นายประกาย หมายเย็นกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๔

นางสาวศกุนิชญ์ บุญครอบ
๑๒/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๕

นางชูศรี นันตา
๒๖/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๖

นายวิวัฒน์ บุญครอบ
๐๔/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๗

นายสนิท สุชิลา
๐๗/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๘

นางทองคำ บุญครอบ
๐๘/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๙

นางโศจิรัตน์ บุญครอบ
๒๕/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๐

นายวชิระ จันทร์เพชร
๒๐/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๑

นายพิชญาภรณ์ จันทร์เพชร
๐๙/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๒

นางปริศนา จันทร์อาภาส
๒๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๓

เด็กหญิงนาตาลี คาร์สรรค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๔

เด็กหญิงเบญจมาศ สะตะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๕

เด็กหญิงญาสิตา คุ้มทัว

่

๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๖

เด็กหญิงณัฐพร ใสทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๗

เด็กหญิงดาราวดี อินทิสาร
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๘

เด็กหญิงนฤมล สหธนโชติกูล
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๙

เด็กหญิงปวีณา แก้วเพ็ชร์
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๐

เด็กหญิงวัลภา คำติรัมย์
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ สืบเพ็ง ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๒

เด็กหญิงศิริกัญญา พลพันธุ์
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๓

เด็กหญิงอนิต้า อันชารี
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ตะยุนรัมย์
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๕

เด็กหญิงทิพาภรณ์ อุตมะ
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๖

เด็กหญิงบุณยาพร ตองติดรัมย์
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๗

เด็กหญิงมนต์นภา เดือนเทียงรัมย์

่

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงลลิตา ตามรัมย์
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๙

เด็กหญิงภัทรมน ศิริบูรณ์
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๐

เด็กหญิงลญาค์ สาวิสัย
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๑

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีสุข
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๒

เด็กชายชัยรัตน์ กุลวงศ์
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๓

เด็กหญิงญาณิศา สังห์ขรณ์
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์พร ผลอ้อ
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๕

เด็กหญิงกนกพร ศรกลาง
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๖

เด็กชายศราวุธ บุตรคำโชติ
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุดศิริ
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๘

เด็กหญิงพัชราภา เจริญยิง

่

๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๙

นายกฤติพงศ์ โคกสูง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๐

นางสาวลลิตา เดินเทียงรัมย์

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๑

นายมนต์ชัย โยโพธิ

์

๓/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๒

นายวราวุฒิ สามีรัมย์
๒๒/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๓

นางสาวเบญจหวาน ขวัญหวาน ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๔

นางสาวศุภาพิชญ์ ยิมทับทิม

้

๑๖/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๕

นางสาวสุมิตรา ธูปเทียน
๓๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๖

นางสาวกิตติยา สุมาลี ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๗

นางสาวประภัสสร แพงวงษ์
๓๐/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๘

นางสาวเมธาวี มีสมพร
๒๒/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๙

นางสาวศิวพร แด่ริรัมย์
๒๖/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๐

นางสาวธิติยา ชัยพิทักษ์ ๕/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๑

นางสาวสุนิสา สร้อยแสง
๑๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๒

นายภาณุพงษ์ ประนาเส
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๓

นายอภิลักษณ์ โอฆพนม
๑๒/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๔

นายปกรณ์ ลิไธสง
๑๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๕

นายประเสริฐ หอมเนียม
๓๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๖

นางสาวชลดา เดิมทำรัมย์ ๓/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๗

นางสาวอนุสรา เจียมทอง
๑๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๘

นางสาวแสงอรุณ ดงนางรัมย์ ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๙

นางสาวเกสร นามท้าว ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๐

นางสาวปริฉัตร ตอรบรัมย์
๑๘/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๑

นางสาวมินตรา มุ่งดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๒

นางสาวบุษกร แดงเรืองรัมย์
๒๒/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๓

นางสาวศุภวรรณ พรมบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๔

นางสาวกรรณิการ์ ควินรัมย์
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๕

นางสาวชฎากานต์ ไชยสุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๖

นายณัฐวุฒิ เดชกุลรัมย์ ๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๗

นายยุทธนา พระครูรัมย์ ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๘

นายกลวัชร ดวงตารัมย์
๑๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๙

นายสมคิด ตะคอนรัมย์ ๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๐

นายสุกฤต เดชกุลรัมย์
๑๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๑

นายทัตพงค์ อ่อนไธสง ๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๒

นายชัยวัฒน์ กริชสะกะ
๑๖/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๓

นางสาวอรกัญญา สถิตย์เกียรติ

์

๓/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๔

นางสาวนิรากร คำติรัมย์
๒๘/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๕

นางสาวกวินทิพย์ วิไลฤทธิ

์

๗/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๖

นางสาววณิชญา สีหานาม
๑๗/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๗

นางสาวกมลมาลย์ ดีมาก
๑๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๘

นางสาวศศิธร เฟองขจร
๑๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๙

นายทัศณุ ภูศรีฤทธิ

์

๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๐

นายวราวุฒิ ขาวสะอาด
๓๐/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๑

นายฉัตรมงคล ตีชัยรัมย์ ๕/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๒

นายทัตพงค์ ดินไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๓

นายปพน ตองติดรัมย์
๑๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๔

นางสาวชลธิชา โคตรสีเมือง
๒๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๕

นางสาวนิตยา ศักดิอมรกิจ

์

๒๙/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๖

นางสาวนัฏฐชา กิลล์
๒๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๗

นางสาวนุชวรา กลิงทะเล

้

๑๘/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๘

นายพันธิวา ปกการะโน ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๙

นายโรจนัสถ์ พ่ออำมาตย์
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๐

นางสาวพรรวษา วิริยะสร้างตน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๑

นางสาวชมพูนุท แปมจำนัก
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๒

นางสาวบุษยมาส เปจัน

่

๑๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๓

นายพิชิต เดิมทำรัมย์
๑๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๔

นางสาวภัณฑิลา มะลิรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๕

นายชลสิทธิ

์

สายโส
๒๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๖

นางสาวสุดารัตน์ มะระตี ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๗

นางสาวสุพรรษา แอ้นไธสง
๒๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๘

นางสาวจินดารัตน์ บุญครอง
๒๔/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๙

นางสาวชลนัชชา มณีสุวรรณ์ ๙/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๐

นางสาวนุชจรี ควินรัมย์
๑๕/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๑

นางสาวนุชจรี เพชรกุล
๑๐/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๒

นายภูมินทร์ แพงไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๓

นางสาววรินญา สระสงค์
๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๔

นางสาวสกุลรัตน์ เสนาซุย

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๕

นางสาวโชติลดา ปกการะนัง
๒๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๖

นางสาวโสรยา โพธิบุดดี
๒๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๗

เด็กหญิงกรองทอง ติดตองรัมย์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ พนมรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๙

เด็กหญิงจตุรพร เชือมบุญมา

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๐

นางสาวจริญญา ชุ่มเสนา ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๑

เด็กชายจิระเดช สุพรรณ์ ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๒

นางสาวจุฬาลักษณ์ ควินรัมย์ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๓

เด็กชายชยรพ ชุ่มทองพิทักษ์ ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๔

นางสาวชลดา ตังไว้รัมย์

้

๒๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๕

นางสาวชลดี คำกอง ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๖

เด็กหญิงณัฎยา ภูหลาบ
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สินทอน ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๘

เด็กชายณัฐวัตร กุลนาม
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๙

นายณัฐนันท์ โกร้กระโทก
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๐

เด็กชายทิวานนท์ สระสงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๑

นายธนกฤต ศรีคงเมือง
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๒

นายธนาทรัพย์ ถาวรสันต์
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๓

นายธีรเทพ เหลาลิน
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๔

เด็กชายนพณัฐ ตองติดรัมย์
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๕

เด็กหญิงนัทธมน รอสูงเนิน
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๖

นายปณวัฒน์ ดีรบรัมย์
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ อ่อนปุย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๘

เด็กชายปญจพล บุญตาม ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๙

นายพีรันธร นครชัย
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๐

เด็กหญิงวรรณภา ดาทุมมา
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๑

เด็กหญิงวรรณิศา น้อยบัวทิพย์
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๒

เด็กชายวัชรพล คำติรัมย์
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๓

เด็กชายวัชรินทร์ กองเงิน
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๔

เด็กชายวันเฉลิม พันธ์วัง
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๕

เด็กหญิงวิชญาพร ดวงตารัมย์
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๖

เด็กชายวิศวชิต จิตรบุญพิทักษ์
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๗

นางสาวศรัณย์พร วงค์ศรีชา ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๘

เด็กหญิงศศิพิมพ์ สนสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๙

เด็กหญิงศศิวิมล โชคอำนวยเจริญ ๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๐

เด็กชายศิวกร ประวันนา
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๑

นางสาวศุภนิช ปะนาเส
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กว่างกระโทก
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๓

นายสมศักดิ

์

อิงไธสง
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๔

เด็กหญิงสรัญยา สระทองเปา
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๕

นางสาวสลิลทิพย์ เดชกุลรัมย์
๒๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๖

เด็กชายสิทธิพล โง่นแน่น
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๗

นางสาวสุนิตา ทะวงษ์เงิน ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๘

เด็กหญิงสโรชา คำด้วง
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๙

นายอนันดา นพดล
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๐

เด็กหญิงกนกทิพย์ เหลาโชติ ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๑

เด็กหญิงกฤติยา มาลาศรี
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๒

เด็กหญิงกันติยา โตนพรมรัมย์
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๓

เด็กชายธีรพงษ์ พลหนองหลวง
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๔

เด็กหญิงนันทพันธ์ ปะกาเร ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๕

เด็กชายปรเมษฐ์ ปลังกลาง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๖

เด็กหญิงพิมลกานต์ กะการดี
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๗

เด็กชายภัทรดนัย คินันติ
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๘

เด็กชายภานุพงศ์ ลิอ่อนรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ สุทธิพิทักษ์กุล
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๐

เด็กชายณัชพล ภูศรีฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๑

เด็กชายธนธร สังวาลรัมย์
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๒

เด็กหญิงนริศรา อิลคร
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๓

เด็กหญิงบุษราคัม ตอนไตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๔

เด็กชายวรกานต์ ทองเรือง
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๕

เด็กชายอิทธิพล กองช่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๖

นางสาววงเดือน คงหาดงาม ๓/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๗

นายปวีร์ พลพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๘

นายศิวะ ไชยชาญรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๙

นางสาวพรรณิภา ลมงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๐

เด็กชายจิตรทิวัส อินธิโช
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๑

เด็กชายชัยมงคล พลพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๒

เด็กชายธนายุต มะโนขัติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๓

เด็กชายธนพล จ่างจันทา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๔

เด็กชายธิติวุฒิ ใจตรง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๕

เด็กชายณัฐภัทร กุพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๖

เด็กชายนัฐพล สุดโสด
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๗

เด็กชายปญญากร พระประฐม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๘

เด็กชายพันธวัช จันทร์สมโรง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๙

เด็กชายพีรวัช ดอกขาวรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๐

เด็กชายวรพล เพราะยิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๑

เด็กชายวิชัย ดูเรืองรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ หงษ์หาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๓

เด็กหญิงรินรดี โยโพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๔

เด็กหญิงวิชุดา สว่างเนตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๕

เด็กหญิงสุมิตรา ชะนวนรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๖

เด็กหญิงอรณัฐ คันทาเงิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๗

เด็กหญิงชญาดา เดิมทำรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๘

นายอรรถพล สาธุการ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๙

นางสาวกนกรัตน์ ศิริโยธา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๐

นางสาวชลธิดา ส่งเสริม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๑

นางสาวธัญญรัตน์ ศรีประทุม
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๒

นางสาวนนทิชา พุสาโลนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๓

นางสาวปาณิตา บุตตะโยธี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๔

นางสาวปริมล ศรีสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๕

นางสาวพรชิตา แสงสุขเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๖

นางสาวภนิดา ดาพัวพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๗

นางสาวอลิสา สีสุทโธ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๘

นายคิรากร แต่งตังรัมย์

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๙

นายธนภัทร ตองติดรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๐

นายภูธเนศ กอไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๑

นางสาวจิตรวรรณ สุดสงวน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๒

นางสาวจีรกัญญา หล่าสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๓

นางสาวโชติกา ศรีวิศร
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แสงตะวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๕

นางสาวปาณิศา แสงชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๖

นางสาวมะลิวรรณ ตอนตำรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๗

นางสาววนิดา สุ่ยไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๘

นางสาวสุณี ศรีคุณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๙

นางสาวอรัญญิการ์ เอสาตี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๐

นายฉัตรมงคล เวียงนนท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๑

นางสาวเก็จแก้ว พิมตะยาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๒

นายณัฐวุฒิ ขจีฟา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๓

เด็กชายภูรินทร์ ศรีพิมพ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๔

เด็กชายศราวุธ สักพุ่ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๕

นายสมเด็จ ตองติดรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๖

นางสาวกนกสิริ อุ่นสวาท
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๗

เด็กหญิงจิตรสินี เตนตารัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๘

นางสาวพิมพ์สิริ ตามสีรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๙

นายอชิตพล ธาตุทำเล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๐

เด็กหญิงชนาภัทร ศรีชมชืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๑

นายวิศรุต ราชสมบัติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๒

นายสุกฤษฏิ

์

กลมไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๓

นางสาวศิรินทรา สีลานนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๔

นายบัวพันธ์ นันตา
๐๕/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๕

นายธงศักดิ

์

ประเสริฐสุข
๐๓/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๖

นางสรวีย์ พวงเดชานนท์
๒๒/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๗

นางกิตินันท์ โสธร
๑๔/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๘

นางรัมณีย์ ลิมอุบัติตระกูล

้

๒๕/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๙

นายธนากานต์ ประเสริฐ
๑๓/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๐

นายสังเวียน ตรีวงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๑

นายกิติพงษ์ สุตะนันท์
๒๓/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๒

นายเกรียงไกร ลอดสุโข
๐๕/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๓

นายสุนันท์ ประนัดศรี
๑๑/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๔

นางสาวสมฤดี มิสา
๐๖/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๕

นางสาวสุภาณี มาฤทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๖

นางศิรินันท์ เมชบุตร
๒๖/๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๗

นางชญาน์นันท์ ศิริวัฒนพิบูล
๒๗/๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๘

นางสาววิไลพร แก้วโกย
๑๗/๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๙

เด็กชายปุญญพัตน์ คนึงหาญ
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๐

เด็กหญิงทอไหมไทย คำเนียม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๑

เด็กหญิงปริษา สุภาพ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๒

นายโชคอนันต์ เทพบัณฑิตย์
๑๑/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๓

นางสมัย ลิมอุบัติตระกูล

้

๒๓/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๔

นางสาวลักษณาวดี วันโนมัย

๑๘/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

กรวดนอก
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๗

เด็กชายอนุรักษ์ บุญครอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๘

เด็กชายธีรวัตน์ พลทามูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๙

เด็กชายภัคพล ขาวสะอาด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๐

เด็กชายอัครพล ดาพัวพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๑

เด็กชายตะวัน สินชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๒

เด็กหญิงลัดดา อาญาเมือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๓

เด็กหญิงธิวาวัลย์ ดาพัวพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๔

เด็กหญิงกันตา หงษ์หาร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๕

เด็กหญิงภัทราพา พรมบุตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๖

เด็กหญิงภัทราพร พรมบุตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๗

เด็กหญิงกนกพร เจียมทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๘

เด็กหญิงจรรยาพร จวงจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๙

เด็กหญิงเจียระนัย ชุ่มเสนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๐

เด็กหญิงพิมชนก จิตไทย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๑

เด็กหญิงมนต์นภา ควินรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๒

เด็กหญิงกันธิชา ชุ่มเสนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๓

เด็กหญิงวินรดา จันทร์ศรีละมัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ เรือนไทย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๕

เด็กหญิงแพรวา คล้ายคลึงมี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๖

เด็กชายเจษฎา เจียมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๗

เด็กชายวิทวัส แสนแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๘

เด็กชายธีรภัทร พอกกล้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ตะเคียนเกลียง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๐

เด็กชายสุรชัย ตุริรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๑

เด็กชายนวพล บุญครอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๒

เด็กชายธวัชชัย ศรีโชค
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๓

เด็กชายจิระศักดิ

์

วันดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๔

เด็กชายมานะชัย บุญแหยม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๕

เด็กหญิงอรไพลิน ตองติดรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๖

เด็กหญิงวิชญาพร พรมบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๗

เด็กหญิงกนิษฐา เอมไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๘

เด็กหญิงอิสราภรณ์ บุญครอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๙

เด็กหญิงกมลฉัตร เจียมทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๐

เด็กหญิงสุภามน ตองติดรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๑

เด็กหญิงภัทรินทร์ พอกแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๒

เด็กหญิงสรัลธร วรจิตต์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๓

เด็กหญิงสุภาวิณี ชุ่มเสนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๔

นายประจักษ์ ปาสานะ
๐๗/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๗ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๕

นายวิษณุ ปนรัตนกูล
๕/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

สมรูป
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๗

เด็กชายเชาวัฒน์ พรมบุตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๘

เด็กชายณัฐกานต์ ชินหัวดง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๙

เด็กชายณัฐภัทร มังตา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๐

เด็กชายนัทธพงษ์ โคษาสด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๑

เด็กชายปฏิภาณ สิงห์จันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ปสสาวะโพธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๓

เด็กหญิงมินท์ธิตา ศากยะโกเศศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๔

เด็กชายอัศวิน มูลทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๕

เด็กหญิงจิณน์นิภา ชุ่มเสนา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๖

เด็กหญิงมาริสา ชุ่มเสนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๗

เด็กหญิงอภิสรา คงเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บรรณสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๙

เด็กชายธีรภัทร รูทำรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๐

เด็กชายชนายุต น่ารัก
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๑

เด็กชายพีรณัฐ ศรีสังข์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๒

เด็กชายพัณณคร ร่มเย็นรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๓

เด็กชายจักรธร ทองใส
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๔

เด็กชายสุรวัต ฤทธิเดชรัมย์

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๕

เด็กชายวรากรณ์ ทองสถิตย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๖

เด็กชายธนวัตน์ จวงไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๗

เด็กหญิงจิรัสยา สะเทินรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๘

เด็กหญิงวรรณิษา ทองมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๙

เด็กหญิงศุภิสรา รวมธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๐

เด็กหญิงรัชนี เริมรักรัมย์

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๑

เด็กหญิงนิชาภัทร แก้วระหัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๒

เด็กหญิงอรอมล สิงห์ศร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๓

นางจันทร์ฉาย ณรงค์ศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๔

นางสาววิไลลักษณ์ ไลไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๕

นางสาวปาริชาติ สมเพ็ชร
๐๓/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๖

นางสุรภี คำตา
๐๖/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๗

นางกัลยาณี สุดประโคน
๑๕/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๘

นางสมพร เรืองศรีชาติ ๑/๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๙

นางอรอานันท์ บุญบรรลุ
๑๙/๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๘ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๐

นางเกศยุพา สายรัตน์
๒๙/๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๑

นายวิจักร์ ชมเชย ๗/๓/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๒

นายสุพันธ์ ชัยศรี
๑๘/๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๓

นางฉัฐกานต์ ศรีมหาพรม
๑๔/๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๔

นางรัตตินันท์ ทวีสุขเสถียร
๑๑/๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๕

นายสุรศักดิ

์

สุรกร
๑๗/๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๖

เด็กชายธีระพัฒธ์ วิลัยฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๗

เด็กชายยศวรรธ อนุลีจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๘

เด็กชายภูวพล ทรงรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๙

เด็กหญิงทิพวรรณ อินทะสร้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๐

เด็กหญิงนิภาพร สาแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ชิระวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๒

เด็กหญิงสายธาร ช่อรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๓

เด็กชายจิรวัตร พงษ์สุระ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๔

เด็กหญิงเขมิกา ควินรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๕

เด็กหญิงปวีณลดา ฉลาดดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๖

เด็กหญิงพรพรรณ แวทไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๗

เด็กหญิงศิฎาภา ตองติดรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๘

เด็กหญิงสุดฤตา ชัยชาญรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๙

เด็กชายศุภมิตร ดวงดาว
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๐

เด็กชายสมคิด คะรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เอนกศักดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๒

เด็กหญิงปนัดดา มาละศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๓

เด็กชายธเนศวร สิงสนัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๔

เด็กหญิงฐานิดา ดอมไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๕

เด็กหญิงสุวิตรา ปนะการัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๖

นายกิตติ ตะคอนรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๗

นางรัษฎากร ทิพย์จ้อย
๐๕/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๘

นางสาวรัชนี หิตะยะโส
๑๒/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๙

นายอนุศักดิ

์

มาละศรี
๑๕/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๐

นางสาวพรพนา เทศสวัสดิวงศ์

์

๑๒/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๑

นางมาจุฬ มาลา
๓๑/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๒

นางรำเพย จินตนสถิตย์
๒๐/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๓

นางรจนา บุญมี
๓/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๔

นายปญญา เรียมไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๕

นางอิสรา วิชิตพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๖

นายสมศักดิ

์

พิมพ์จันทร์
๖/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๗

นางสาวธนิดา กวางรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๘

นางสาวจุฑาทิพย์ สดใส
๒/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๙

นายประเสริฐ สุภะกรรม
๑๖/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๐

นายสมบูรณ์ ปาโสรักษ์
๑๑/๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๑

นางเกษราวดี โพธิขำ
๑๖/๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๒

นางสาวรัตติกร เจริญศิริ ๓/๒/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๓

นางสาวอภิชญา สีสุรัมย์
๑๐/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๔

นางโชตินภา ปกการะนัง
๒๘/๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๕

เด็กชายอัศฏาวุธ สารพิมพา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๖

เด็กชายกิตติ สังเพชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๗

เด็กชายพิทวัช เสมียนรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๘

เด็กชายภรัณยู โกรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๙

เด็กชายภาคิณ คามไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๐

เด็กชายสิทธิชัย ฝอยทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๑

เด็กชายอัมรินทร์ กางนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๒

เด็กหญิงกรกนก นันอุมาลี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๓

เด็กหญิงเกวลิน บุญหาร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๔

เด็กหญิงชลิสา สมอาจ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๕

เด็กหญิงมนัญญา สังข์บูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๖

เด็กชายสิทธิพร ปะลิตะวา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๗

เด็กหญิงปนัดดา สีมันตะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๘

เด็กหญิงพรพรรณ จันพลแสน

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๙

เด็กหญิงภัทรินทร์ สาวัตถี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๐

เด็กหญิงสุพิชตา แก้วธานี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา สาคร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๒

เด็กชายธันยา บรรติดตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๓

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ สุดแสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๔

เด็กหญิงดารารัตน์ กิจอรุณกูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงวรนุช แหวนหล่อ
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๖

เด็กหญิงกนกพร ห่อไธสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๗

เด็กหญิงลักษิกา ทีรัก

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

กล้าหาญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๙

เด็กหญิงพิมพร แสงวาโท
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๐

เด็กหญิงรติรส นามท้าว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๑

เด็กหญิงสุฐิดา คงมะรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๒

เด็กชายชนาธิป ชาไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๓

เด็กหญิงพรพิมล คาสมบัติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๔

เด็กหญิงรชนีกร ศรศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๕

เด็กหญิงอรจิรา นันทวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๖

เด็กชายพีรพงศ์ สมุติรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๗

เด็กหญิงวรรณณิภา ศรีหาญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๘

นายธีรภัทร ปะนาตัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๙

นายปญญพัฒน์ ธรรมวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๐

นายพิตตินัน ศรีระพัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๑

นายรวิพันธ์ สมุติรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๒

นางสาวจิราภรณ์ พลหนองหลวง
๓๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๓

นางสาวฒามารา ซาไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๔

นางสาวณัฐภรณ์ ปตตานิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๕

นางสาวปนัดดา คุ้มเล่ายุง
๑๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๖

นายณัฐพงษ์ วิเศษพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๗

นายธนภัทร ปาสารัก
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๘

นายธีรภัทธ์ มาอาสา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๙

นายธนากร ประทุมมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๐

นายพุฒินันท์ นามศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๑

นางสาวอาภัสรา ไปนัน

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๒

นางสาวพิลาพร วันนู
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๓

นางสาวอภิชญา ศรสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๔

นางสาวอารียา วิลาศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๕

นายสิงขร สนองรักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๖

นายเดช ชัยหงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๗

เด็กชายคมชาญ ศรีระพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๘

เด็กหญิงนิชาภา บรรติดตา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๙

เด็กชายวัชรพล ตะละรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๐

เด็กหญิงชลดา ศรีนวลสลุง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๑

นางสาวปยมน ถินวิมล

่

๘/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา กันทะพร้าว
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๓

นายภาคภูมิ แก้วกูล
๐๕/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๔

นายมังกร คำสุวรรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๕

นางศุศราภรณ์ คิดเห็น
๑๐/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๖

นางวไลลักษณ์ ชาติประเสริฐ
๐๑/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๗

นางสกลพัชร พัชรบุญที
๒๕/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๘

นางพิมพ์พัณณิตา พันธ์วิริยกุล
๑๒/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๙

นางอัญชณา เดิมทำรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๐

นายจิรัฏฐ์ ศรีมหาพรม
๐๕/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๑

นางกมลรัตน์ สาวิสัย
๑๙/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๒

นางสาวมะลิวัลย์ โคตรนุกูล
๐๕/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๓

นายนักขัต สีนิลแท้
๑๐/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๔

นางสาวศิริมา ทองประทุม
๒๖/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๕

นางสาวลักษมี คำสุวรรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๖

เด็กชายไตรภูมิ วงษ์นอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๗

เด็กหญิงธนภรณ์ มันคง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๘

เด็กชายฉัตรแก้ว อุทัยรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๙

เด็กชายจีรวัฒน์ ริมไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๐

เด็กชายเอกอนันต์ ปานทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๑

เด็กชายทักษ์ดนัย เทียมเพชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

เซียมศิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๓

เด็กชายธนกร จันทรา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๔

เด็กชายอนันต์ยศ พัวคุณมี

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๕

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

จันพลแสน

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๖

เด็กหญิงอลิชา จันโทน้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๗

เด็กหญิงพิชญาภา พานวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พัวคุณมี

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๙

นางจันทร์เพ็ญ บัวบาน
๑๕/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๐

นายภณวินิตย์ ห้อยไธสง
๐๕/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๑

นางศรีวิไล ปกกะสัง
๑๐/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๒

นางนภา สุยะ
๑๖/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๓

นายก้องศักดา ยศราวาส
๒๔/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๔

นายสุวิท ล้วนกล้า
๐๖/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๕

เด็กหญิงพรรณนา บุญมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๖

เด็กชายสิงห์ขร คำมะณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๗

เด็กชายสุทธิวัจน์ ศรีบุญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๘

เด็กชายอนิวัตติ

์

มีวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๙

เด็กชายก้องหล้า รุ้งแจ้งรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ยืนยง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๑

เด็กชายภูวดล ปกกาถัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๒

เด็กชายปฐวีกาณต์ ชูยัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๓

เด็กชายปรีชา สีดาเขียว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๔

เด็กชายปารเมศ ปกกาสาตัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๕

เด็กชายเผด็จชัย พวงจำปา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๖

เด็กชายไพชญา จะกุลชร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๗

เด็กชายอลงกรณ์ กาละมัง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๘

เด็กหญิงกนกพร ดีรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๙

เด็กหญิงสุพัดตา มีกุศล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๐

เด็กหญิงสวิตตรา ปกกุลนันท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๑

เด็กหญิงฐิตาพร ยะบุญมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๒

เด็กชายราเมศ นครศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๓

เด็กหญิงศุภสุตา สวัสดิศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ กาดำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๕

เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ดงปญจ่า
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๖

เด็กหญิงนิตยา เบญจศิล
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๗

เด็กหญิงปาริฉัตร อภัยสีลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ปะปุนไร่
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๙

เด็กชายจิราวัฒน์ ปะวะศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๐

เด็กชายธนศักดิ

์

ปะนามโก
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๑

เด็กหญิงวิภาพร เกิงรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๒

เด็กชายกลวัชร โพธิงาม

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๓

เด็กชายจิตรทวัส แสงศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๔

เด็กชายธีรโชติ ประทุมอาจ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๕

เด็กชายปณณกร แสงสี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๖

เด็กชายวีรภาพ ทิพย์สมบัติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๗

เด็กหญิงเกสรา ถินทับไทย

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๘

เด็กหญิงคุนัญญา คุณยัง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๙

เด็กหญิงอภิญญา พาเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๐

เด็กหญิงผกามาศ สุทธโส
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๑

เด็กหญิงสิริยากร บุญตรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๒

เด็กหญิงณัฐกมล แซ่จัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๓

เด็กหญิงอรนุช โสภาชัย
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๔

เด็กชายโชติวัฒน์ ปะสังคะเต
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๕

เด็กชายณัฐพล เข่งหล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๖

เด็กชายธนทัต ทบพวก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๗

เด็กชายนิศรุต ดวงโสภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๘

เด็กชายปยวัฒน์ รักษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๙

เด็กชายรณกร ทบพวก
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๐

เด็กชายอัครพล อุบลเผือน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๑

เด็กชายอัมรินทร์ ภูเวียง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๒

เด็กชายอำพล บุญตรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๓

เด็กชายศักดิชัย

์

ถูกจิตต์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๔

เด็กชายสมเกียรติ สุทธะโส

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๕

เด็กหญิงจรรยาพร เกิดช่อ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๖

เด็กหญิงจิดาภา ไวไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๗

เด็กหญิงชลดา จันทะเสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๘

เด็กหญิงชุรีพร ขาวฉลาด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๙

เด็กหญิงนราภรณ์ นามวิชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๐

เด็กหญิงพิชญาภา พวงกุดัน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๑

เด็กหญิงวรรณฤดี มณีจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๒

เด็กหญิงวิภาดา เยรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๓

นายอุทัย โขงรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๔

เด็กชายนัทธพงศ์ ดูเรืองรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๕

เด็กชายสมิทธิพจน์ ชะวูรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๖

เด็กชายภัทรพล ทองบ่อ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๗

เด็กหญิงทิพรดา ใจกล้า
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ นุกูลกิจ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๙

เด็กหญิงกันตยา เดชกุลรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๐

เด็กหญิงอภิฌานันท์ คุยสว่าง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๑

เด็กหญิงพิมพ์พิกา แดนราชรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ยืนยงชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๓

เด็กหญิงสุธิดา กลินศรีสุข

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร แจ่มใส

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๕

เด็กหญิงประภาศิริ คำประเสริฐ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๖

เด็กหญิงธมลวรรณ เดชกุลรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๗

เด็กชายธิติพงศ์ เยรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ดาวเรืองรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๙

เด็กชายกิตติธัช สังสัญชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๔ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๐

เด็กชายชญานนท์ คงรีรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงปณิดา ชัยสุวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๒
เด็กหญิงประกายดาว ชัยจันทึก

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๓

เด็กชายอนุวัตน์ สวยรูป
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๔

เด็กชายวรเมธ โสรกนิต
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๕

เด็กชายศุภชัย นุกูลกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๖

เด็กหญิงกานติมา โชติพูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ สิลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๘

เด็กหญิงชนาภา วงษ์สนิท
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๙

เด็กหญิงจีรณา คงรีรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๐

เด็กหญิงพนัสนันท์ ดูเรืองรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๑

เด็กชายณัฐกานต์ แพงทรัพย์
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๒

เด็กหญิงกฤตยา ตรีชัยรัมย์ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๓

เด็กหญิงชาลิสา สมบัติ
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๔

เด็กหญิงปยดา ก้อนรัมย์
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๕

เด็กหญิงพรนภา เดยังรัมย์
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๖

เด็กหญิงสิริวรรณ ยอดสูงเนิน ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๗

เด็กหญิงศุภัชฌา ดูเรืองรัมย์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงอรจิรา สวยรูป
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๙

เด็กชายธนกร สมณีดวง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๐

เด็กชายณัฐดนัย บุญเทียรอาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๑

เด็กชายทินภัทร ทองนำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๒

เด็กชายวรัชญ์ ดาวเรืองรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๓

เด็กชายณัฐดนัย เดชกุลรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๔

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดาวเรืองรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๕

เด็กหญิงโสภิชา ศาลายุทธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๖

เด็กหญิงกาญจนา ดาวเรืองรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๗

เด็กชายยุทธนา เดชกุลรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๘

เด็กชายศราวุฒิ ผึงผาย

่

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๙

เด็กชายสุวิทย์ หมันศรี

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๐

เด็กชายวัชรพล ชัยสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๑

เด็กชายวรกฤต สิลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๒

เด็กชายประเสริฐ เดชกุลรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา เดชกุลรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๔

เด็กชายกิตติภพ พิมพ์ศิริมงคล
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๕

เด็กชายจีรวัฒน์ ทุมเพียง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๖

เด็กชายโยทัย เดชารัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๗

นายสมศักดิ

์

บุญมี
๐๒/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๘

นางสาวพรหมนคร ขวัญศิวิไลย์
๒๙/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๙

นางพรชนก จันทร์วิเศษ
๑๒/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๐

นางจงจิตร วันศร
๐๗/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๑

นางนิตยา เสกชัย
๒๔/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๒

นายอุเทน สร้อยสูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๓

นางจุฬาพร คำพิมูล
๑๑/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๔

นายณรงค์ชัย บำรุงธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๕

นายดุสิต แก้วกล่อมโชติ
๑๐/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๖

นายสุนทร จงเพียร
๐๗/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๗

นางสาวศิริพร โสภณ
๐๔/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๘

นายสอน ละเอียด
๑๖/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๙

นายทองพูน บุษบงค์
๐๕/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๐

นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๑

เด็กชายสุขสำราญ ดาวเรืองรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๓

เด็กชายยุทธนากร จันทร์ชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๔

เด็กหญิงเขมิกา วาระรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๕

เด็กหญิงวงแหวน คำใจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๖

เด็กหญิงธนพรรษา ท้วมประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๗

เด็กชายจรัญ ภาระการ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๘

เด็กชายดนุสรณ์ สวนบ่อแร่
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมสนาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๐

เด็กชายอนุชิต เฉลิมญาติ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๑

เด็กหญิงเพชรลดา มากมณี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๒

เด็กชายธีรพงษ์ วงศามาลย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๓

เด็กชายวายุ เดชารัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๔

เด็กชายอนุชา จันดากุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๕

เด็กหญิงปาริฉัตร พิมพ์นนท์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๖

เด็กหญิงพรพิมล พิมนนท์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๗

เด็กหญิงอรอินทุ์ ศรีภูวงศ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๘

เด็กหญิงฟาใส เดินริบรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๙

เด็กชายพศวีร์ ชาติบุรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๖ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๐

เด็กชายทินวุฒิ จงเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๑

เด็กชายนราวิชญ์ นีสกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๒

เด็กชายปาณชัย เทียงเล

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เทียบแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๔

เด็กชายศุภกิจ พวงสีเคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๕

เด็กหญิงกนกพร แสนมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๖

เด็กหญิงจิราภา มีชำนาญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๗

เด็กหญิงสุนทรี มีประพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๘

เด็กหญิงสุทธิดา จำปามูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๙

เด็กหญิงอรจิรา จะพีรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๐

เด็กชายวีรวัฒน์ เยืองจันทึก

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๑

เด็กชายอนุชา มัจจุราช
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๒

เด็กหญิงจิรัชญา สีหล้าน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๓

เด็กหญิงภัทราวดี มีประโคน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๔

เด็กหญิงสุภัสรา พาทีทิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๕

เด็กชายพีรวัฒน์ แสนโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ ตองติดรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๗

เด็กชายวรวุฒิ จันทร์พวง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๘

เด็กชายกฤตมุข โสรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญเกิด
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๐

เด็กหญิงอุไรรัตน์ เทียบแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๑

เด็กหญิงปาริชาติ สลุบผล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงสิริกร ชัยอิสูนย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๓

เด็กหญิงหงษ์หยก เทียบแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๔

เด็กหญิงแพรทอง จันทวีวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๕

เด็กหญิงจันทกานต์ ไมหาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๖

เด็กชายสุธรรม ศรีสุทโธ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๗

เด็กหญิงสฐิตา ยอดโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สะเทิงรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๙

นายสมนึก เทียบแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๐

นางธันยพัฒน์ พรหมสาขันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๑

นางสาวสาวภรณัท ชัยมัง
๒๙/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๒

นางสาวมัตติกา สุขประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๓

นายปยะบุตร สีหาบุญทอง
๒๒/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๔

นางสาวเมธิญา จิมพละ

๒๓/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๗ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๕

นายไพฑูรย์ กลมกูล
๒๑/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๖

นายพยับ ไชยสง
๒๔/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๗

เด็กหญิงอารียา ทองอ้ม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา สมบัติ

๑๑/๔๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๙

เด็กชายธนธร บุพเต
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๐

เด็กชายธันวา แสงสำอาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ โสมแสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๒

เด็กชายพุฒิเมธ อินมะณี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๓

เด็กหญิงนันทิชา ทามาศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงนิชลดา สานสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ รุ่งโรจน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๖

เด็กหญิงสิรามล บุญชม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๗

เด็กหญิงเขมจิรา สารสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ เจริญมนต์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๙

เด็กหญิงพรวลัย ขุ่ยภูมี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๐

เด็กหญิงอินทิรา แสงสำอาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๑

นายปราโมทย์ เจริญเกียรติ
๐๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๒

นายอุทยาน ปติมาตา
๑๕/๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๓

เด็กหญิงจิรภิญญา ดาราช ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๔

เด็กชายพงศธร จันทะวงษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๕

เด็กชายกิตติพันธ์ ไหลหาโคตร ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๖

เด็กชายนิติกร วิลามาศ
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๗

เด็กหญิงปาณัทดา วรรณยุค
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๘

เด็กหญิงเยาวพา มิรัตนไพร ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๙

เด็กหญิงรวิชา จันทร์โส

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๐

เด็กหญิงวิรชา จันทร์โส

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๑

เด็กหญิงสวรส ตรวจมรคา ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๒

เด็กหญิงสุนิศา ประนำมะสัง
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมน้อย  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๓

นางสาวนันท์ภัส ปาปะกาย ๓/๙/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๔

นางสาวทัศนีย์ เกมะหายุง
๑๕/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๕

เด็กหญิงสุธิมา เพียพยัคฆ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ สวายสอ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๖

เด็กหญิงวณิชยา แสงสว่าง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ สวายสอ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๗

เด็กชายวิศิษฐ์ ทองกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ สวายสอ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ลาดมี ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ สวายสอ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๙

เด็กชายอาทิตย์ จันลา
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ สวายสอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๘ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร์ทุ่ง
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ สวายสอ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๑

เด็กหญิงกมลชนก ขานมา
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ สวายสอ  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๒

เด็กชายชโยดม เพียรงาม
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๓

เด็กชายณัฐพล นอนา
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๔

เด็กชายธนาธิป พรมสุรินทร์ ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๕

เด็กชายปณวัตร บุญคุ้ม ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๖

เด็กชายวุฒิชัย วุฒิเสลา
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๗

เด็กชายภูตะวัน ชวนกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๘

เด็กชายอาทิตย์ ใจชืนบานดียิง

่ ่

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๙

เด็กหญิงจีรนันท์ คงนำ
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๐

เด็กหญิงปญญาทิพย์ อิทธิสัชฌะกุล

่

๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๑

เด็กหญิงพันธิตา ลมดา
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๒

เด็กหญิงสุดา ดาวเรรัมย์
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๓

เด็กชายวีระพัฒน์ ดัดตนรัมย์
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๔

เด็กชายธีรยุทธ บัวบุญมา
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๕

เด็กหญิงกิตติกา เจียมจิตร์
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๖

เด็กชายวรเชษฐ์ เจียมจิตร์
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๗

เด็กชายปยดนัย โครงกลาง
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๘

เด็กชายทยุติกร ช่างกรึง
๓๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๙

เด็กหญิงชวพร ปกกาสาตัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๐

เด็กหญิงวริศรา สุ่มมาตร์
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เพิมอุตสาห์

่

๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรพันธ์ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๓

เด็กชายนันฑาวุฒิ ปกการะถา ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๔

เด็กหญิงสุทธิดา คุ้มไพฑูลย์
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๕

เด็กหญิงปณฑิตา สงวนรัตน์ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๖

นายชลันธร ลาภเจริญ
๑๙/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๗

นายธนดุล ชัยกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๘

นายนรภัทร มะโน
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๙

นายนรวิชญ์ มะโน
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๐

นายพีรทัต หนูไธสง ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๑

นายสหรัฐ สงฆ์พิมพ์
๑๙/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๒

นายเอกนรินทร์ เอียมกลาง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๓

นายต้นไผ่ เครืองพาที

่

๑๖/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๔

เด็กชายวิชญพงศ์ ปุมสีดา
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๙ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๕

เด็กชายยศพล หาญยางนอก
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลึกรุ่งโรจน์ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๗

เด็กชายฐิติกร จรจรัญ
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บัวบุญมา
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๙

เด็กชายธนาดุล นาศรี ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๐

นายมงคล ปะลิตะวา
๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๑

เด็กชายภูริช แสนไธสง ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๒

เด็กชายยงยชญ์ ปกเคธาติ
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๓

เด็กชายวรากร มันสลาย ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๔

เด็กชายศุภศักดิ

์

ปรินทร
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๕

เด็กชายอติวัณณ์ ไกรสสร
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญงอก ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๗

เด็กหญิงจินตภา ล้อดงบัง ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๘

เด็กหญิงกุลนรัตน์ แม้นรัมย์
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โพธิรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๐

เด็กหญิงทิพย์ธาดา แดงเรืองรัมย์ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๑

เด็กหญิงสุทธิดา ปชชัยโย
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๒

เด็กหญิงนฤมล พลคำมาก ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เลิศลำ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๔

เด็กชายธนากร พรมะชุม ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๕

เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๖

เด็กชายธีรภาพ สิมมา ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๗

นายอดิศร ขาวฟอม
๒๗/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๘

เด็กชายบัญญวัต ใจจุลละ
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๙

เด็กชายปารย์รพี ซุยกระเดือง

่

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๐

เด็กชายพงศกร พยุหะ
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๑

เด็กชายพรสุพัต ใหญ่สมพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๒

เด็กชายภูตะวัน บัวโฮม
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๓

เด็กชายศิวกร ชาญจระเข้
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๔

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีภูวงศ์
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๕

เด็กหญิงเกตน์นิภา ศรีบุญ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา พรภิญโญยิง

่

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๗

เด็กหญิงสุภาวิดา วิเศษวงษา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๘

เด็กหญิงสุภาวิดา สารหงษา ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๙

เด็กหญิงศุภวรรณ แสนแก้ว
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๐

เด็กหญิงภาวิณี สุดใจ
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๑

เด็กหญิงรัตนากร ศรีเลิศ
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๒

เด็กหญิงนฤมล ทองภูวงศ์
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๓

เด็กหญิงศศิธร รัวไธสง

่

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๔

เด็กหญิงกุลยา แปมจำนัก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ขะรัมย์ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๖

เด็กชายบัญญพนต์ ปชชัยโย
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สุนา
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๘

เด็กชายชินราช กลีบจำป
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๙

เด็กหญิงเกสรา กุลรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ ใจดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๑

เด็กหญิงวรรณพร ทองเมือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๒

เด็กหญิงนันทยา สีหาบุตรโต
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๓

เด็กหญิงนพวรรณ ปกการะนัง
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๔

เด็กชายอนุชิต โจมรัมย์
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๕

เด็กหญิงรดาพร สืบราศรี ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๖

เด็กชายวีรภัทร จารุทรัพย์สดใส
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๗

เด็กชายพงศกร สุบุญมี
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๘

เด็กหญิงธันยพร กาสินธุ์ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๙

เด็กหญิงอริสา จุลสม
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๐

เด็กหญิงนำฝน คงนำ
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใหญ่รัมย์
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๒

เด็กชายไชยวัฒน์ น้อยคูณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๓

เด็กชายธนโชติ หนูไธสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๔

เด็กชายสิทธินันท์ นนทวงศ์
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชมพุต
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๖

เด็กหญิงศุภดา คำหวล
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๗

เด็กชายเทิดศักดิ

์

พยุหะ
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศาลาแดง
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๙

เด็กชายธนภัทร เขียวรัมย์
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๐

เด็กหญิงปนัสญา เยรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภูสองชัน

้

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปกเคทัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๓

เด็กชายลิขิต ตองติดรัมย์ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๔

เด็กชายธีรจักร์ มาลี ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ กุมชาติ
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๖

เด็กชายวรวิช รุ่งโรจน์
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๗

เด็กชายอภินันท์ งดงาม
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๘

เด็กชายวายุ นาศพัฒน์
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๙

เด็กชายภาคิน ปกการะโน
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๐

เด็กหญิงสิราวรรณ พลอาจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๑

เด็กหญิงจิราพัชร ดาดผารัมย์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๒

เด็กชายปกรณ์ ปกกุลนันท์
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๓

เด็กชายอนุชา ตีประเคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๔

เด็กชายอัครเดช ตีประเคน ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๕

เด็กชายไพบูลย์ เจือนรัมย์
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๖

เด็กหญิงปวีณา จันโสภา
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๗

เด็กหญิงพิมพ์พิมล แพนแสน ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๘

เด็กหญิงศรัญญา ชงรัมย์
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๙

เด็กหญิงอรจิรา เจนชีวิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๐

เด็กหญิงอริสา สุ่มมาตร์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชำนาญกิจ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๒

เด็กหญิงนลินรัตน์ ปตถาติ
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๓

เด็กหญิงนบพิมล ลาฝอย
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๔

เด็กหญิงอารียา ถึงปดชา
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๕

เด็กหญิงอรัชพร ก้อนทอง
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๖

เด็กชายณัฐพล ภูทอง
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๗

นายณัฐภูมิ ปุมสีดา
๒๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีบุญ
๒๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๙

เด็กหญิงมัณฑนา มะธิปไข
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๐

เด็กชายธีรภัทร มอสุวรรณ์
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุจิตรประเสริฐ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๒

เด็กหญิงแพรวา ปะโสทะกัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชายผา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๔

เด็กหญิงพิราภรณ์ คงนำ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๕
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

เกมะหายุง
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๖

เด็กหญิงชนัณธิดา ถืออยู่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เยรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๘

เด็กหญิงจิราภา ดาวรีรัมย์
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ ตองติดรัมย์ ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๒ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๐

เด็กชายพีรศักดิ

์

ชะรัมย์
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๑

เด็กชายภัทรพงศ์ บุษบา
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๒

เด็กชายวรภัทร ศรีกันชัย
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๓

เด็กชายอัมฤทธิ

์

วงศ์ใหญ่
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๔

เด็กชายจิราเมธ คงนำ
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๕

เด็กชายเจษฎา ดูเรืองรัมย์
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๖

เด็กชายกมลภพ กิจนา ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๗

เด็กชายภาคิม หารเลิศ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๘

เด็กชายศักดา พันธราช ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๙

เด็กหญิงมินตรา สหุนิล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๐

เด็กหญิงพาณิภัค สายบุตร
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๑

เด็กหญิงวันทิตา พรมนัด
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๒

เด็กหญิงวารุณี มีพิษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๓

เด็กหญิงนริศรา ดีชัยรัมย์ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๔

เด็กหญิงภาสินี วงศ์ศรี ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๕

เด็กหญิงชิดชนก เจริญสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๖

เด็กชายทักษ์ดนัย พันธ์บุตร ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๗

เด็กหญิงวรรณิกา แฉล้มรัมย์ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๘

เด็กหญิงกุลกาญจน์ เนาวะบุตร
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๙

เด็กชายจีรพัฒน์ ตุลาเพียร
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๐

เด็กชายดำรงศักดิ

์

สิงทอง ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๑

เด็กชายธนภัทร แก้วหอม
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๒

เด็กชายชาญนวัฒน์ ประทุมอาจ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิรัตน์
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๔

เด็กชายจีรวัฒน์ ควรหาญ
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๕

เด็กชายธีรภัท ดาวุธ ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๖

เด็กชายธเนศ ไตแดง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๗

เด็กชายนันทกานต์ แสงสี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๘

เด็กชายกิตติภพ เข็มทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๙

เด็กชายราชัน พรรณวงศ์ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๐

เด็กหญิงนำผึง

้

เมืองสุข
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๑

เด็กชายไกรวิชญ์ วงค์สุรินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๒

เด็กชายพงศกร ต้นกลาย
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๓

เด็กชายกฤษดา คงสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๔

เด็กหญิงสุมิตรา เครือนาค
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๕

เด็กหญิงกานติมา วงค์สม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พิศเพ็ง
๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๗

เด็กหญิงวิศรุตา โจไธสง
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๘

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สิงห์รา
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๙

เด็กหญิงฑิตยา ศรีไพร
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๐

เด็กหญิงมณีนุช สระทอง ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๑

เด็กหญิงปริญดา ดาวรีรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๒

เด็กชายชญานนท์ ดีชัยรัมย์
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๓

เด็กชายณัฐพล บุญด้วง
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๔

เด็กชายพงศ์พัทธ์ อุดมทรัพย์ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๕

เด็กชายสายชล คูรัมย์
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๖

เด็กชายสุภกิณห์ ปกกามานัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๗

เด็กชายกฤตวัตร โยปญญา
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๘

เด็กชายณัฐพล โพธิรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๙

เด็กชายเทพรักษ์ คุณยัง ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๐

เด็กชายพิทักษ์ เชวรัมย์ ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๑

เด็กชายธีรชาติ ชารัมย์
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๒

เด็กชายพัสกร พลสยม
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๓

เด็กหญิงจิตาภา ปตตะละโพธิ

์

๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๔

เด็กชายสกลพัฒน์ บุตตานันท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๕

เด็กชายภานุกร สาลการ
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๖

เด็กชายดุลธร จันทะวงษา
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๗

เด็กหญิงนภัสสร เดือนแร่รัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๘

เด็กหญิงปธาริดา แพงเพ็ญ
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๙

เด็กหญิงอรอุมา อินจันทร์
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๐

เด็กหญิงณัฐนิช ดูรอบรัมย์
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ แก้วกูล
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๒

เด็กชายกิติ ชัยลินฟา

้

๓๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ ดัดตนรัมย์
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๔

เด็กหญิงสุรภา พริงเพราะ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๕

นางสาวสุวิมล ต๊ะมูล
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๖

นางสาวกันธิชา กืนสันเทียะ

๊

๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๗

เด็กหญิงพัทราวดี เจริญสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๘

นางสาวอทิตยา สีหาบุตรโต
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๙

เด็กหญิงเลวัล จันทร์เปรียง
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๐

นางสาวชลธิชา ศรีวิโรจน์
๒๑/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๑

นายวุฒินันท์ แคนดา
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๒

นายอภิชาต สุขปรดา
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๓

นางสาวนภัสวรรณ อันแสน
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๔

เด็กหญิงนิชานาถ ดัดตนรัมย์
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๕

นางสาวชลธิชา สร้อยสด ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๖

นางสาวพิมพ์วลัญช์ ทูลมาลา
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๗

นางสาวบุษกร พลพิทักษ์ ๑/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๘

นางสาวธิดารัตน์ สามโคกสูง ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๙

นางสาวปนิตา บุตตานันท์
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๐

นางสาวพลอยไพริน ล้อดงบัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๑

นางสาววริศรา ปะนาสุจะ
๒๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๒

นางสาวศศิธร คำปะทา
๑๔/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๓

นางสาวสุพิชญา แสงศรี ๘/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๔

นางสาวนภัสสร พรมโคตร
๒๕/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๕

นางสาวนุจรินทร์ ชะเงิมรัมย์
๑๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๖

นางสาวธนัญญา พรศักดิ

์

๑๙/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๗

นางสาวนิราพรรณ กาศกอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๘

นางสาวอารียา พรมะชุม
๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๙

นางสาวกุลธิดา ฉลี
๒๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๐

นางสาวสโรชา ทองจันทร์ ๒/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๑

นายนันทกรณ์ ปกกาโถ
๒๐/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๒

นายปริตถกร เปล่งปลัง

่

๒๓/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๓

นายไพศาล โตเขียว
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๔

นายพงศภัค ปตถาติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๕

นายธีระพงศ์ ฤทธิคง
๓๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๖

นายธนาโชค จงเพียร
๑๓/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๗

นางสาวสาธินี ประสมพันธ์ ๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๘

นางสาวศิริ ชะนอบรัมย์
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๙

นางสาวมณฑกานต์ ทองเรือง
๑๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๐

นางสาววรรณภา อัปปะระหัง
๑๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๑

นางสาวญาณี ก๋องก๋อง ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๒

นางสาวนัฐพร บัวบุญมา ๒/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๓

นางสาวรจนา มาลัยโคตร
๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๔

นางสาวเบญจวรรณ ชัยลินฟา

้

๒๔/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๕

นางสาวรัชดาภรณ์ เจริญศิลป

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๖

นายปยราช มันสกุล

่

๙/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๗

นายกนกศักดิ

์

วิเศษพันธุ์ ๗/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๘

เด็กหญิงวริศรา บุญมาก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ภูมิกอง
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๐

เด็กหญิงฟาติมา ปะตังทะสา
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๑

เด็กหญิงพันมษา คุณยัง ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๒

เด็กชายพรพิทักษ์ ถินทัพไทย

่

๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา เกษมสุขพนา
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๔

เด็กหญิงภาณุมาส แสงดี
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๕

เด็กหญิงสาริศา ดีไชยรัมย์
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๖

เด็กหญิงปญญาพร ปกเคธาติ
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๗

นายปริญญา เหยียบคาย ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๘

นายกวีวัฒน์ มีพิษ
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๙

เด็กหญิงนลินนิภา มีพิษ
๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๐

เด็กหญิงปณิดา ยามดี ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ราชนาจักร ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๒

เด็กหญิงสุธาวินี สร้อยโชติ
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๓

นางสาวอาทิตยา ดงรีรัมย์
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๔

นางสาวเกศราภรณ์ เชยรัมย์
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๕

เด็กหญิงรุ่งนภา มีธรรม
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๖

นางสาวภัทรวรรณ มาลัย
๑๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๗

นางสาวอัญมณี หลักงาม
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๘

นางสาวสุพัตรา สะสม
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๙

นางสาวรัตนากร พรมะชุม
๒๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๐

นางสาวชนิฎาพร เลิศยะโส
๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๑

เด็กหญิงพิชชาพร เนตรศักดิ

์

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๒

เด็กหญิงนริสรา แสงทอง ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา จุลสม
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ สิงหรัตน์ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๕

เด็กชายภัทราพร ทองย่อ
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๖

นางสาวกิตติยา มูลศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๗

นางสาวสุพรรณษา เผ่าภูเขียว
๒๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๘

นายนิวัติ หวานแก้ว
๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๙

นายภูวนาถ ประทุมอาจ
๑๔/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๐

นายอภิสิทธิ

์

สวยรูป
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๑

นายภราดร ถึงจอหอ ๕/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๒

นายนาวิน ปตถาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๓

นายพิริยพงศ์ เปยมงาม
๒๔/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๔

เด็กหญิงอริศรา ถึงปดชา
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๕

เด็กหญิงนันทินี ใจดี
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ดาศรี
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ดวงฉำ
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๘

เด็กหญิงปาลิตา พงษ์พันเทา ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๙

เด็กหญิงอตัญู ช้างศรี
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญภิโย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๑

เด็กชายกฤษฎา บัวบุญมา ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๒

เด็กชายโชคอนันต์ พาชัย ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๓

เด็กชายฉัตริน ชืนตา

่

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๔

เด็กหญิงเกตน์สิรี พูนศรี
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๕

เด็กหญิงจรัสทิวา มนตรี
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๖

เด็กหญิงสุวนันท์ เชวรัมย์
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสภากา
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๘

เด็กชายธนากร การะเกษ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๙

เด็กหญิงนริศรา อุดมทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๐

เด็กหญิงปาลิตา แหวนเพ็ชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๑

เด็กหญิงปรียามาศ กองอาษา ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๒

เด็กหญิงเขมิกา นรากูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๓

เด็กหญิงนิตยา อ้วนสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๔

เด็กหญิงพัชราภา หมันนึก

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๕

เด็กหญิงรัตนพร เฮ้ากอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๖

เด็กหญิงณัฎฐการต์ มีพวงผล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๗

เด็กหญิงณัฐนิชา วงเปนพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๘

เด็กหญิงณัฐวดี โนงระฆัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๙

เด็กหญิงนิจจิรา รอบรู้
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๐

เด็กหญิงพนิดา เพิมพร

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๑

เด็กหญิงลินฤดี แจดนวน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงเปนพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๓

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๔

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

วัดเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๕

เด็กชายวุฒิภัทร วงศ์งาม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๖

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๗

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๘

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๙

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๐

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๑

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๒

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๓

เด็กหญิงกัลยาณี แก้วพูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๔

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๕

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๖

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๗

เด็กชายบุญสวัสดิ

์

ฤทธิรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๘

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๙

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๐

เด็กหญิงนฤมล ราชนุวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๑

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๒

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๓

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๔

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๕

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๖

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๗

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

วัดเจริญสุข  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๘

เด็กชายพีรณัฐ โสชะรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา มีสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๐

เด็กชายกฤษฎี คล้ายสุวรรณโณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๑

เด็กหญิงโสภากานต์ การรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๒

เด็กชายสมศักดิ

์

โสสวิง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๓

เด็กชายรวิกร โพธิกมล
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๔

เด็กชายอภินัน มีพวงผล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๕

เด็กชายณัฐภูมิ ทดคุย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๖

เด็กชายนรากร สัญจร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๗

เด็กชายรัฐพงษ์ เดชวารี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

อินสำราญ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๙

เด็กชายอนุวัต เอียมปอง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ โสภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๑

เด็กหญิงวิจิตรา เอียมเดชา

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แก่ลำราช
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๓

เด็กหญิงศิรภัสศร นาราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๔

เด็กชายติยากร วิเชียรดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๕

เด็กชายวันเฉลิม แสงหิรัญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๖

เด็กชายวิสรุด สมตัว
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๗

เด็กชายวรโชติ อินทะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ไชยช่วย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๐

เด็กหญิงศุภนิดา พันธ์ศิริ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๑

เด็กหญิงสุภัชชา ไชยวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๒

เด็กหญิงอินทิรา เลือนฤทธิ

่ ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๓

เด็กหญิงพรนภา แทนสา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา ผิวผ่อง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๕

เด็กหญิงศยามล สมฉลาด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๖

เด็กชายศดิพัฒน์ ชุมนุมชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๗

เด็กชายสิริราช อินทร์พลทัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๘

เด็กชายวรโชติ แก่นสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๙

เด็กชายนวรัตน์ ชนะพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๐

เด็กชายสุรศรี เขียวลออ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๑

เด็กชายสุกลวัฒน์ สมเทียง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๒

เด็กชายอัศวิน ปุริมศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๓

เด็กหญิงเกษราภรณ์ บุญเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๔

เด็กชายภูริวัฒน์ กองคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๕

เด็กชายจักรพันธ์ สมบูรณ์ธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หยิบส่วน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๗

เด็กชายภูวนัย ลาขุมเหล็ก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๘

เด็กชายอนุวรวัตร จุปะมัดตัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๙

เด็กชายธนา อาจอนงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๐

เด็กชายสมพงศ์ ขันขวา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๑

เด็กหญิงภัททิรา อินทะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๒

เด็กหญิงจิรัชญา บรรเทิง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๓

เด็กหญิงนันธนา แดงชำรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เนาวบุตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๕

เด็กชายธนพันธ์ แทนสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๖

เด็กชายอภิชิต สมเทียง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๗

เด็กชายเอเซีย เทพคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๘

เด็กชายทักษิณ สีหานาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๙

เด็กหญิงอนันญา โชครัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๐

เด็กหญิงโสภิตา ชินรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เศษสุวรรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ ฝายสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๓

เด็กชายปกรณ์ เบืองบน

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๔

เด็กชายนพรัตน์ กิจประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๕

เด็กชายโกมินทร์ จันทกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ กองคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ แนมประนาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๘

เด็กชายธนากร ปฏิธันยธรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

อ่อนศิลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๐

เด็กชายอนุชา แสนกล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๑

เด็กหญิงรติพร ปราบภัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ บุญคุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๓

เด็กหญิงนิติพร ชนะพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๔

เด็กชายตระกาล มุ่งอ้อมกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๕

เด็กหญิงปญฑิตา นิมนวล

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๖

เด็กชายคมสันต์ จากรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๗

เด็กชายบูรพา ปลังกลาง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมบุบผา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๙

เด็กหญิงอรอุมา พรมนัส
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๐

เด็กหญิงญาดาวดี แก้วประสงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ ยะจันโท
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๒

เด็กชายวรวุฒิ ทองสืบสาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๓

เด็กชายวุฒิชัย เกิดรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๔

เด็กชายศักดิสิริ

์

จันทะมุด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๕

เด็กหญิงจันทร์ญา สุขตะเคียน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๖

เด็กหญิงสุจิรา เจียงรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๗

นายครรชิต สาลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๘

เด็กชายจักรพันธ์ เทพเทียม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๙

เด็กชายหรรษา หอมขจร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๐ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ โครักษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๑

เด็กหญิงชฎาพร โกติรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๒

เด็กหญิงธมลวรรณ
จันทร์กลางเดือน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๓

เด็กหญิงนันนภัส ทองมาก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๔

เด็กหญิงปยดา คุณวงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๕

เด็กหญิงรุจิรา อุดมพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๖

เด็กหญิงลัดดาวรรณ ไทยสืบชาติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๗
เด็กหญิงสุพรรณิกาณ์

ทุมวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๘

เด็กหญิงปณิศา ทวีสงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๙

เด็กชายกันตพงศ์ สงประโคน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๐

เด็กชายฉัตรดนัย จิตรภักดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ชำนาญรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๒

เด็กชายมนตรี สิงห์วงษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๓

เด็กหญิงนิรชา สีโสดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๔

เด็กหญิงปราณีต กมลจิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๕

เด็กหญิงสุวิภา ไพรชัฎ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๖

เด็กชายคันธารัตน์ คุณวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๗

เด็กชายณัฐภัทร ละเอียด
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๘

เด็กชายธัชชัย กุลพินิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๙

เด็กชายวรวิทย์ ผลาหาญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๐

เด็กหญิงกมลวรรณ พันธ์เขียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๑

เด็กหญิงจิราพร จำเนียรกูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๒

เด็กหญิงชุติมา เอียมรัมย์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๓

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ขอพิมาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ยอดสาตรา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๕

เด็กหญิงพนิดา ชัยรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๖

นายจิรพงษ์ ปะโนรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๗

นายพิชิต อินสา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๘

เด็กชายปรินกรณ์ บุญชำนาญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๙

นายภูมินทร์ ชัยรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๐

เด็กหญิงตติยา เอียมรัมย์

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๑

เด็กหญิงศิริพร แซ่กระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๒

นางสาวสิริวิมล สนทนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๓

นางสาวสุชาดา อุบลเผือน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๔

นายณัฐพล อุทาพงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๕

นายณัฐวุฒิ พลประสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๖

นายภูบดี กมลจิตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๗

นายภูริช ปญญา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๘

เด็กชายวีระพงษ์ สำกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๙

นางสาวกัญญารัตน์ เนียมกุลชร
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๐

นางสาวภัทรวดี สาขามุละ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๑

นางสาวศิมาพร แก้วประสงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๒

นายวีรชัย กุลพินิจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๓

เด็กชายเอกสิทธื

์

เติมงาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๔

นายโชติปวินท์ ไกรสร
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๕

นางสาวจันทร์จิรา เพียขันทา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๖

นางสาวปลายฝน จิตตะโล
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๗

นางสาวสุนิภา สวัสดีลาภา
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๘

นางสาวอลิษา กุลพินิจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๙

นายสุทัศน์ กมลจิตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๐

นางสาวอชิรา แช่มช้าง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๑

นายสุทธิกานต์ เนียมกุญชร
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๒

นายรชานนท์ แก้วประสงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๓

นายอานนท์ สินชัยยา
๓๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๔

นางสาวกรรณิการ์ สงกูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๕

นางสาวพรรณิกา บุญรอดดวง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๖

นางสาวเพ็ญนภา เพียขันทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๗

นายณัฐพล เกตุชาติ
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๘

นายศุภชัย ปอมขุนทด
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๙

นางสาวอัมพิกา นาแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๐

นางสาวสุจิตรา กมลจิตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๑

นางสาวเสาวลักษณ์ จำนงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๒

นายสุริยา เมืองจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๓

เด็กชายศุภวิชญ์ โรมรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๔

เด็กชายสรยุทธ กุลพินิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๕

เด็กหญิงอภิวาฤดี ไชยศรีรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๖

เด็กหญิงนันทิดา บัวทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๗

เด็กชายจักรี จันทร์โท
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๘

เด็กชายปยพงษ์ ฉิมมาลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๙

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ บุญรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๐

เด็กหญิงปยวรรณ ฉิมมาลี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ รายพิมาย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๒

เด็กหญิงวารินทร์ พรมพนัส
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๓

เด็กหญิงศศิธร ตันยี

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๔

เด็กหญิงกุลภรณ์ ดีเลิศรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๕

เด็กหญิงเกตุดาริน คล้ายคลึง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๖

เด็กหญิงสุปราณี สีดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา สุประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๘

เด็กหญิงอนุสรา บุญไทย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๙

เด็กชายรัฐภาค คล้ายคลึง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๐

เด็กชายจิระนัน ทันชม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๑

เด็กชายชาตรี ภูแพง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๒

เด็กชายธนศักดิ

์

อุ่นใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๓

เด็กชายนนทวัช ประสงค์ทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๔

เด็กชายวีรวัฒน์ สีดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๕

เด็กหญิงรัญธิดา สังข์ทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๖

เด็กหญิงเวธิกา เรืองนาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๗

เด็กหญิงศิรษา บุตรอินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๘

เด็กหญิงปวีณา สินชัยยา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๙

เด็กหญิงณสุภา แสงนวน
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๐

เด็กหญิงวราทิพย์ ศรีเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

อมชารัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๒

เด็กชายธนภัทร พันงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๓

เด็กหญิงชลดา จำปาเทศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ จัตริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๕

เด็กหญิงบุญยานุช พิมพ์จันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๖

เด็กหญิงเปรมสินี สินปกษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๗

เด็กหญิงผกามาศ มูลตรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๘

เด็กหญิงสุพัชชา โสวาที
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เติมงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๐

เด็กหญิงชลิตา อุ้มรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๑

เด็กหญิงเปรมวดี บุตรอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๒

เด็กชายมานะชัย ตันยี

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุขเกิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๔

เด็กหญิงดวงกมล จันทรติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๓ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๕

เด็กชายเอราวัฒน์ เติมงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๖

เด็กชายแสงเพชร อิรุมรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๗

เด็กหญิงนฤมล มาประจง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เพ็ชร์วิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๙

เด็กหญิงปยะดา อุดมพล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๐

เด็กหญิงตติยาภร บุญรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๑

เด็กหญิงนัฐกมล ธงชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๒

เด็กหญิงภาวิดา โสวาที
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๓

เด็กชายมินทร์ปกร หมันนึก

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

กาไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๕

เด็กชายภูรีภัทร ชุมใหม่
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๖

เด็กหญิงศศิธร เหลือสืบชาติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๗

เด็กหญิงปญญาพร ธรณีวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๘

เด็กหญิงนำผึง

้

พางาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๙

เด็กหญิงศิริประภา เทพเทียม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๐

เด็กหญิงสิริยาพร เทพเทียม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๑

เด็กชายอดิเทพ บุญมาก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๒

เด็กชายวรวิทย์ เกิดช่อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๓

เด็กชายพายุ ปทุมมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ขียวสระคู
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๕

เด็กหญิงอาภัสรา หล้าวันดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๖

เด็กหญิงทรายขวัญ สุทธิรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๗

เด็กหญิงรวิภา สงเคราะห์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๘

เด็กหญิงกรรณิกา วงษาเศก
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๙

เด็กชายธีรพงศ์ เข็มช่อ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๐

เด็กชายนัทธพงศ์ เลือมรัมย์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๑

เด็กหญิงวรรณิษา โดดกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๒

เด็กชายภูมินทร์ ปยไพร
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๓

เด็กหญิงบัณฑิตา เพชรเก่า
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๔

เด็กหญิงณัฏฐินันท์ สุขสำราญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทร์วิเชียร
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๖

เด็กชายปรวีย์ แนวมังมี

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๗

เด็กชายสุบรรณ ทองจอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๘

เด็กหญิงวันวิสา กองรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๙

เด็กหญิงศริรัตน์ ซิงจิงหรีด
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๔ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๐

เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีเนาวรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๑

เด็กชายพีรชัย ศรีเนาวรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๒

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

กฎมัจฉา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๓

เด็กชายวรายุส ห้ามไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๔

เด็กชายธนาชัย อับสีรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๕

เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์เครือศร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๖

เด็กชายชูโชค ชืนในจิตร

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๗

เด็กชายณัฐนนท์ วงษาเศก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๘

เด็กชายธีรพันธ์ โดดกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๙

เด็กชายจีรวัตร ทิศทะษะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๐

เด็กชายจักรพรรณ คงสืบชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๑

เด็กชายวีระพล สุ้มปรึกษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๒

เด็กชายศราวุธ เจริญศิริ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๓

เด็กชายสุวิจักขณ์ แจ้งสว่าง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๔

เด็กหญิงกมลพัทธ์ ประทัยสมัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ มลิวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๖

เด็กหญิงนำ แมลงทับ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๗

เด็กหญิงวนิดา คนหาญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๘

นางสาวพลอยชนก เพ็งประโคน
๘/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๙

เด็กชายการุณ มงคลกูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๐

เด็กชายโชคชัย สุดสะดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๑

เด็กชายนิติพงษ์ หลอดทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๒

เด็กชายวัชรเกียรติ เข้าเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๓

เด็กชายศรายุทธ สนิทศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๔

เด็กหญิงสุภัทรชญา ก๋าวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๕

เด็กหญิงภัทรดา นันกระโทก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๖

เด็กชายทศพล ปาสาจัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๗

เด็กชายธันวา พรมพนัส

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๘

เด็กชายอำพล ประเสริฐสัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แดงสี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ร่วมชาติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๑

เด็กหญิงปภัสสร อุบลเผือน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๒

เด็กหญิงปยฉัตร แดงสี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ญชูสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๔

เด็กชายอนุชัย เข็มเพ็ชร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๕

เด็กชายณัฐกิตต์ จำเนียรกูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๖

เด็กชายธวัชชัย ตุ่นวงษา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๗

เด็กชายวีระพงษ์ อุบลเผือน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๘

เด็กชายนวพล เตียงนิล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๙

เด็กหญิงการะเกด น้อยศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๐

เด็กหญิงขวัญสุดา ชันศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๑

เด็กหญิงพัชราภา พัลวัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๒

เด็กหญิงพรรณษา พรมพนัส
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๓

เด็กหญิงร่มเกล้า ยังทองหลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๔

เด็กหญิงลาวัณย์ ไชยคีรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๕

เด็กชายจักรพันธ์ ปรินรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๖

เด็กชายภูริภัทร ศรีโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๗

เด็กหญิงมณีโชติ จีนคง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๘

เด็กชายกิตติพงษ์ เนียมกุญชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๙

เด็กหญิงสวรรยา จำเนียรกูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๐

เด็กชายมนตรี สินชัยยา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๑

เด็กชายภูวนาท เจนกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๒

เด็กหญิงพัฒน์ชนิดา แว่วรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๓

เด็กชายวีรพัฒน์ ร่วมชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๔

เด็กชายกิตติกร สงกูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๕

เด็กชายธนูชัย สุวะนนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๖

เด็กชายรณภูมิ อุดมพล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๗

เด็กชายไกรราช หมันนึก

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๘

เด็กหญิงขวัญลดา เพ็ญสุริยะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๙

เด็กหญิงบุษนำพราว เทพชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา ปรินรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เรืองรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๒

เด็กหญิงณัฐธินันท์ จำเนียรกูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๓

เด็กหญิงกัณนิกา โสวาที
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เนียมกุญชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๕

เด็กชายสุรเดช วงษาเศก
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๖

เด็กชายเอกภพ พัวพวง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๗

เด็กหญิงกัลยากรณ์ โจมรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๘

เด็กหญิงวัลลภา สุมะหิงพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ์ วีระบุญยกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๐

เด็กชายณภัทร ชาติประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๑

เด็กหญิงจุฑามาศ จ่าพิมาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๒

เด็กชายจันทร์ดา เปลียนสมัย

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

คงพลปาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๔

เด็กชายปยนันท์ มากมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๕

เด็กชายวรวิทย์ นฤทธิพันธุ์

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๖

เด็กชายอัศิวะ เข้าเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๗

เด็กหญิงกานต์สิรี สนตะเถร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๘

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญรับ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๙

เด็กหญิงจีรนันท์ กระจ่างจิตร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยนิล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๑

เด็กหญิงภานิดา เฌอรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๒

เด็กหญิงศรัณย์พร ฉิมงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๓

เด็กหญิงสิรินทรา โยงรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๔

เด็กหญิงศิลารี บัวแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๕

เด็กหญิงโสรญา ปตพี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๖

เด็กชายเอกรินทร์ ดงกันจ่า
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๗

เด็กชายศิวกร วงค์เก่า
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๘

เด็กหญิงอรัชพร แลดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๙

เด็กหญิงกัลยา พันธ์ไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๐

เด็กชายกฤติชัย ศรีนนตรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๑

เด็กชายจิรพันธุ์ ทองสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๒

เด็กชายพงศธร ศรีคูณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๓

เด็กชายวัชราวุฒิ ไพรบึง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๔

เด็กชายสุทิวัช แก้วนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๕

เด็กชายเอกลักษณ์ ทิศทะษะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๖

เด็กหญิงธนัชชา สุขหนองโปง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๗

เด็กหญิงวาสนา ศรีพล
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๘

เด็กชายพงศกร ศรีคูณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๙

เด็กหญิงศุวิมล ศรีนนตรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๐

เด็กหญิงภาวินี ไธสง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๑

เด็กชายศุภวิช สีสุระ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๒

เด็กชายวิทยา นำเพชร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๓

เด็กชายรพีพงศ์ สุขหนองโปง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๔

เด็กชายทินกร พาหา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๗ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๕

เด็กหญิงสุนิตา ยุทรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๖

เด็กชายภาณุพงษ์ แสนประเสริฐ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๗

เด็กหญิงอรัญญา ทองอำพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๘

เด็กชายเดชาวัต คันเหลือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๙

เด็กหญิงรจนา แสงไข
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๐

เด็กชายอดุลยพฤกษ์ ชาชำนาญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๑

เด็กชายชัยชนะ ภาชะดา
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๒

เด็กชายจิราเมธ คงสืบชาติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หรังนรินทร์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๔

เด็กชายธนัญชัย ดำเสนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๕

เด็กชายธีรภัทร ปานกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๖

เด็กชายพงศกร คงษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๗

เด็กชายภควัฒน์ สุทธิเสน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๘

เด็กชายวรายุส ศรีกันยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๙

เด็กชายสรชา แก้วแสนชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๐

เด็กชายอณุนาถ สงกูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๑

เด็กชายเอกพงษ์ ดีโพธิกลาง

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิไทรทอง

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๓

เด็กหญิงใบพลู หลอดทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๔

เด็กหญิงปยะฉัตร ด้วงมาลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ หลอดทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๖
เด็กหญิงสุนทราภรณ์ เพ็ชรบรรพต

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๗

เด็กชายกิตติพงษ์ โพทา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๘

เด็กชายชินวัตร คงษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นกล้า
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๐

เด็กชายนิรภัทร สิงห์เล็ก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ มีแย้มภักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๒

เด็กหญิงแก้วมณีวัลย์ ชัยพุฒ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๓

เด็กหญิงณัฐนรี แซ่เซียว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองทำกิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๕

เด็กหญิงปณิดา พลดงนอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ โสวาที
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๗

เด็กหญิงวรัญญา เรืองทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๘

เด็กหญิงวรัญญา หลอดทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๙

เด็กหญิงวิภาวดี ไม้สูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๘ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สิงห์จานุสงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๑

เด็กหญิงสุชาดา กองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๒

เด็กหญิงสุนิสา ศรีณรงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๓

เด็กหญิงอังคณา โนนพรมราช
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๔

เด็กหญิงอรนุช จันทบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

เกิดทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๖

เด็กชายจักรกฤษ เข็มบุบผา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๗

เด็กชายณัฐดนัย คงตะเคียน
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๘

เด็กชายพงษ์ระพี ทองทำกิจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๙

เด็กชายพีระพัฒน์ แปนตระกูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๐

เด็กชายอัษฎา ด้วงมาลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๑

เด็กหญิงณัฐพร สงกูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๒

เด็กชายนิพิฐฐ์พนธ์ อักษรายุทธ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๓

เด็กชายต้นกล้า มีแย้มภักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๔

เด็กชายยอดขวัญ ดำเสนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๕

เด็กชายสุริยา สิงห์จานุสงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๖

เด็กชายธีรภัทร์ มีแย้มภักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๗

เด็กชายมนัสชัย สุขพีร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๘

เด็กชายธนา นาคินชาติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๙

เด็กชายสราวุฒิ กวางทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๐

เด็กหญิงแพรววดี พรมประโคน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๑

เด็กหญิงวิลาสินี หรังนรินทร์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา ประโจ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงสุนิสา กำเนิดจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๔

เด็กชายพัชรพล อยู่เจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๕

เด็กชายปยพัทธ์ ลึกกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๖

เด็กชายสุทธิพงศ์ สุขรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ พิมพ์อักษร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ ทำทวี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๙

เด็กชายกีรติ ชำนิพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๐

เด็กหญิงธนิชา สังข์ชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เผือกประดิษฐ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๒

เด็กหญิงภูมิผกา จวบรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๓

เด็กหญิงบุษกร เจททุมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๔

เด็กหญิงนิศา ม่วงสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๕

เด็กชายภานุกร สุเววงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๖

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พิมพ์อักษร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๗

เด็กหญิงลลิตา กันนารัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๘

เด็กหญิงพัชรีญา จำเนียรกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๙

เด็กชายธรรมรงค์ สำเภา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๐

เด็กหญิงพิมชนก สนโสม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๑

เด็กชายวรชิต ขันไพบูลย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๒

เด็กชายชินวัตร กาลากาศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๓

เด็กชายธีรพล ใบประดู่
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๔

เด็กชายสรายุทธ โสมพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๕

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๖

เด็กหญิงพรรณวษา สนโสม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เจริญใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๘
เด็กหญิงกัญญ์ธนนัทธ์

แก้ววิจิตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๙

เด็กหญิงหทัยชนก เอการัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๐

เด็กหญิงมนต์นภา เมืองมาก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๑

เด็กหญิงวรรณนิสา หลงเหลือชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นาคินชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๓

เด็กหญิงพีรดา ทิศทะษะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๔

เด็กชายราชัน จันทร์ละมุนมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๕

เด็กชายธีรยุทธ ม่านทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๖

เด็กหญิงสุภัทรศร โสมวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๗

เด็กหญิงสุพรรณี พิมพ์อักษร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๘

เด็กหญิงสุนิสา เนียมคชบาล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๙

เด็กหญิงอภิรัญญา ทองแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๐

เด็กชายธนกฤต ศรีมงคล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๑

เด็กชายธนัญชัย ยิงรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๒

เด็กชายภูธเนศ เจริญรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๓

เด็กชายยุทธศาสตร์ สุภาษิต
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๔

เด็กชายวิริยะ หอมการะเกตุ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

โสมพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๖

เด็กชายสมพล ทิพย์กระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๗

เด็กชายสิรภัทร โทแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๘

เด็กชายชาญชัย เพชรกระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๙

เด็กชายอรรถพร ยืนยงชาติ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๐ / ๔๙๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๙๐

เด็กชายยศพนธ์ เผือกประดิษฐ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๙๑

เด็กหญิงสุพรรษา โคตจังหรีด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๙๒

เด็กหญิงกัลยา เจนทุมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๙๓

เด็กหญิงอรธิชา วศินไพบูลย์วงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๙๔

เด็กหญิงอารียา ไพรสันเทียะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๙๕

เด็กหญิงรัตน์ชริชา ขุนนามวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๙๖

เด็กชายฉัตรกมล ศรีครไทย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๙๗

เด็กชายธนชิต โกยรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๙๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วอุบล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๖๙๙

เด็กชายศิริ ศิลารักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๐๐

เด็กชายแสงชัย ทำทวี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๐๑

เด็กชายวุฒิชัย เอการัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๐๒

เด็กชายวทัญู นัคราภิบาล
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๐๓

เด็กชายธีรากร สงกูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๐๔

เด็กชายอัษฎาวุธ ทำทวี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๐๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรหมลัทธิ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วรรณกิจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๐๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทำทวี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๐๘

เด็กหญิงนิสาชล จันทร์ละมุลมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทำทวี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๑๐

เด็กหญิงอาภาพร สายเล็ก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๑๑

เด็กชายฌชานันท์ สังข์ชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๑๒

เด็กชายวันชัย จำเนียรกูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๑๓

เด็กชายภานุพงศ์ สุขประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๑๔

เด็กหญิงชนิดา จำเนียรกูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๑๕

เด็กชายประกาศิต อายุกลาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๑๖

เด็กชายนราชัย มีศิริ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๑๗

เด็กหญิงองค์อร สุภาษิต
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๑๘

เด็กชายทิวานนท์ แสนศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๑๙

เด็กชายวรธน เอียมรัมย์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๒๐

เด็กชายก้องภพ บุญซำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๒๑

เด็กชายวัทธิกร ลักษณะมนตรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๒๒

เด็กชายพีรายุทธ์ เทพชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๒๓

เด็กชายเฉลิมชัย วงษ์วาสน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๒๔

เด็กชายธนโชติ แก้วพูน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๑ / ๔๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา มีโชค
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๒๖

เด็กชายเอกพันธ์ เรียบร้อย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๒๗

เด็กชายมงคล จำเนียรกูล
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๒๘

เด็กชายอำนาจ ขีรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๒๙

เด็กชายเอกชัย ชาญศิล
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๓๐

เด็กชายนทีกานต์ ปอมสุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๓๑

เด็กชายถิรวุฒิ เสาวพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๓๒

เด็กชายจตุรวิชญ์ วิทย์ไธสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๓๓

เด็กชายถนอมทรัพย์ หมันนึก

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๓๔

เด็กชายพัสกร ดาทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๓๕

เด็กหญิงกนกฟา เสาวพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๓๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ วงค์เก่า
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๓๗

เด็กหญิงกัญชลา แผงตัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๓๘

เด็กหญิงมินทร์ตรา ลำดวน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๓๙

เด็กหญิงเบญญาภา หันไชยศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๔๐

เด็กหญิงปยะดา ศรีภา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๔๑

เด็กหญิงปยพร ยินดีชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๔๒

เด็กหญิงวิภา ประเจียด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๔๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ พรมยกบัตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๔๔

เด็กหญิงวนิศรา ดวงฉำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๔๕

เด็กหญิงธนัชพร สงกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๔๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เนียมกุญชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๔๗

เด็กหญิงชลดา วงศ์คำมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๔๘

เด็กชายกันตธร ตะนุมาตย์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๔๙

เด็กชายกิตติชัย โชงรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๕๐

เด็กชายชิษนุชา กันรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๕๑

เด็กชายนนท์รวี เชยรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๕๒

เด็กหญิงกณิการ์ โจมรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๕๓

เด็กหญิงณัฐพร จะริรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๕๔

เด็กชายจักรพล โชงรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๕๕

เด็กชายธนโชติ ปานทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๕๖

เด็กชายรณฤทธิ

์

คงสุดี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๕๗

เด็กหญิงญาณัท สีชมภู
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๕๘

เด็กหญิงนลินนิภา สีสวย
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๕๙

เด็กหญิงปานระพี จะแรมรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๒ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๖๐

เด็กหญิงอชิรญา มะลิซ้อน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๖๑

เด็กหญิงภนิดา การะรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๖๒

เด็กชายธีรภัทร เจือรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๖๓

เด็กชายนพรุจ นับถือสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๖๔

เด็กชายปณณธร โจมรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๖๕

เด็กชายปยวัฒน์ บุญศรีรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๖๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

กุญชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๖๗

เด็กหญิงชนกนันท์ เครือจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๖๘

เด็กชายภานุพงศ์ นะรีรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๖๙

เด็กชายปญญพัฒน์ ปญญารัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๗๐

เด็กหญิงแพรวา การะรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๗๑

เด็กหญิงรสินทรา สุขแสวง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๗๒

เด็กชายภาณุ เจริญรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๗๓

เด็กชายณัฐพงษ์ สายแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๗๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา จะรอนรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๗๕

เด็กหญิงกนลรัตน์ แว่นรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๗๖

เด็กหญิงฐิติยา ไขรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๗๗

เด็กหญิงผกามาศ โชงรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๗๘

เด็กชายเทวกฤต เจริญรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๗๙

เด็กชายวันเฉลิม พรชู
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๘๐

เด็กชายเดโชชัย คำปวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๘๑

เด็กหญิงณิชากร เกตุคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๘๒

เด็กหญิงกานต์สินี หวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๘๓

เด็กหญิงชลดา บุญคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๘๔

เด็กหญิงสุธาสินี คะเชนรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๘๕

เด็กหญิงปาณิศา ยิวารัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๘๖

เด็กหญิงวิภาวี พัสดร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๘๗

เด็กชายพนิต เยรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๘๘

เด็กหญิงนฤมล นิมานรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เจริญยิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๙๐

เด็กหญิงลักษิกา เจียมรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๙๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสริมผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๙๒

เด็กชายภูริวัฒน์ เจริญรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๙๓

เด็กชายศตวรรษ อินเผือก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๙๔

เด็กชายศักดา ใช้โฉมยงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๙๕

เด็กหญิงชนิภา ศรีชมชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๙๖

เด็กหญิงนันทพร เจียรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๙๗

เด็กหญิงอารตี ผู้วิเศษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๙๘

เด็กหญิงจิราพร เจียรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๗๙๙

เด็กชายพิทักษ์ รักกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๐๐

นายสุรเดช วงศ์นาค
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๐๑

เด็กชายวีรภัทร สีแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๐๒

เด็กหญิงอัญฃลี เจวรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๐๓

เด็กหญิงศรัณย์พร ปานทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๐๔

เด็กหญิงญาณี ขนิษฐารัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ จูโต
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๐๖

เด็กหญิงธัญภรณ์ เครือจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๐๗

เด็กชายจักรกฤษ กุมรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๐๘

เด็กชายฐิติพงษ์ เจวรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๐๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๑๐

เด็กหญิงณภัทร์กมล ปาสานัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๑๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ ร่มใหม่
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๑๒

เด็กหญิงรุจิรา กาฬภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๑๓

เด็กชายธวิสตะ จะแรมรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี เจริญรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๑๕

เด็กหญิงเพราพิลาส แซ่รัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๑๖

เด็กชายชนาธิป นับถือสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๑๗

เด็กหญิงนัยต์นภา ไชยเขตต์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญศรีรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๑๙

เด็กชายธนากร สมบูรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุมะหิงพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๒๑

เด็กหญิงนพมาศ ยินดีรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๒๒

เด็กหญิงอธิชา เจริญรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๒๓

เด็กหญิงสุนันทา เจริญรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๒๔

เด็กชายคมสันต์ เสียดขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๒๕

เด็กชายธนพัฒน์ จะแรมรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๒๖

เด็กชายกฤษดา กังสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๒๗

เด็กชายเอกณรินทร์ อรุณรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๒๘

เด็กชายเอกณรงค์ อรุณรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๒๙

เด็กหญิงปาณิศา ใจตรง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๔ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๓๐

เด็กหญิงจิรภิญญา พิศเพ็ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๓๑

เด็กหญิงพัชชา ขอมเมืองปก
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๓๒

เด็กหญิงปรารถนา แก้วยงกฎ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๓๓

เด็กหญิงจินตนา จะริบรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๓๔

เด็กหญิงจันทิมา จะรับรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา แสงแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๓๖

เด็กชายปกรณ์ เจียวรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๓๗

เด็กชายสมิทธ์ สมยินดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๓๘

เด็กชายศรัณย์ จะรอนรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๓๙

เด็กชายนันทภพ รอบแคว้น
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๔๐

เด็กชายสิทธิโชค จะแรบรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๔๑

เด็กชายธนาพัฒน์ อะโรคา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๔๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ก้อนดินจี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๔๓

เด็กหญิงวรินทร์ธรา เจริญรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๔๔

เด็กหญิงศศินภา เจะรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๔๕

เด็กหญิงภัสรา แลดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๔๖

เด็กหญิงปรียา งามสง่า
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๔๗

เด็กหญิงรุจิรา แจะรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๔๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ จะรอนรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๔๙

เด็กชายกฤษดา แช่มช้อย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๕๐

เด็กหญิงอริสรา นะครรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๕๑

เด็กหญิงกรรณิกา จุฬารัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๕๒

นายธนัดพล คำมวนมาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๕๓

เด็กชายนิธิ อะช่วยรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๕๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ ทารัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๕๕

เด็กหญิงนริศรา พิทักศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๕๖

เด็กหญิงชุติมา บุญธรรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๕๗

นางสาวนฤมล คุ้มสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๕๘

เด็กหญิงจารุภา ดียิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๕๙

เด็กหญิงศิริ มณีศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๖๐

เด็กหญิงจารุวรรณ โจมรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๖๑

เด็กหญิงครองขวัญ ประดับศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๖๒

เด็กชายอดิเทพ แสนรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๖๓

เด็กชายสิทธิชัย ชมเทียม
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๖๔

เด็กชายสุทธวีร์ คูณแสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๖๕

เด็กหญิงกรวรินทร์ นาคาธร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๖๖

เด็กหญิงอัจฉรา สังฆพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๖๗

เด็กชายธนัช สุรรณดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๖๘

เด็กชายธนาวุฒิ สุขขา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๖๙

เด็กชายไกรสร โชตินิกร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๗๐

เด็กชายเอกพจน์ ทาสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๗๑

เด็กชายธนภัทร ทิพย์อักษร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ รวยจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๗๓

เด็กชายสรรค์ธร เสริมจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๗๔

เด็กชายนวมินทร์ แฉล้มรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ การณรงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๗๖

เด็กหญิงกชวรรณ แสนกล้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๗๗

เด็กหญิงบุษบา โพธิย้อย

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๗๘

เด็กหญิงเขมณัฎฐ์ ไชยสุวรรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๗๙

เด็กหญิงณัฐนิชา อินทร์นางรอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๘๐

เด็กหญิงมินลดา จะยันรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๘๑

เด็กหญิงนิสาชล กุลชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๘๒

เด็กหญิงธัชธา ฤกษ์สกุลเรือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๘๓

เด็กหญิงจารวี โอสถประสาท
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๘๔

เด็กหญิงพนิชา เสาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๘๕

เด็กหญิงปยะธิดา พูนกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๘๖

เด็กชายพงศพัศ สรรพโส
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๘๗

เด็กชายสุรเกียรติ ช่างเกวียน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๘๘

เด็กชายมังกร เกือทาน

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๘๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ เอกรักษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๙๐

เด็กชายยศเส คุธินาคุณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๙๑

เด็กชายกิตตินันท์ เจริญสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๙๒

เด็กชายนวพล ช่างเกวียน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๙๓

เด็กหญิงปนมณี วิชัยรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๙๔

เด็กหญิงอินทิรา เยินรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๙๕

เด็กหญิงผกาวดี บำรุงแคว้น
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน ตรีวิเศษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ถาน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๙๘

เด็กหญิงลักษณา ปานทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๘๙๙

เด็กหญิงลักษณี ปานทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๐๑

เด็กหญิงณญาดา จะรักษ์รัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๐๒

เด็กหญิงศิรินทร์ฐา เจริญรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๐๓

เด็กชายวชิรพันธุ์ ชะรอยรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๐๔

เด็กชายพิชิต นิกูลรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๐๕

เด็กหญิงพัสกร ในสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๐๖

เด็กชายธเนตร รักวงศ์ประยูร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๐๗

เด็กชายวายุ เชือนรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๐๘

เด็กหญิงบัว พรมสากล
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๐๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชะรอยรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๑๐

เด็กหญิงศริญญา ยานะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๑๑

เด็กชายสุชาติ เรืองรัตน์รัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ เวินไธสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๑๓

เด็กหญิงจิราวรรณ เวินไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชะเมรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๑๕

เด็กหญิงโยสิตา ศิริแสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๑๖

เด็กชายวันป ทิพย์โพธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๑๗

เด็กชายชาริชาติ เชียงรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๑๘

เด็กชายคมสัน แย้มกลิน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๑๙

เด็กชายวุฒิชัย เลิศหงิม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๒๐

เด็กชายสุรเดช ลาวิล
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๒๑
เด็กหญิงประกายวรรณ

พินทุรักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี ศิริสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๒๓

เด็กหญิงศานี เชนรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๒๔

เด็กชายธนารักษ์ ลือฤทธิพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๒๕

เด็กชายพัชร คำคร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๒๖

เด็กชายเพ็ชรรัตน์ คำคร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๒๗

เด็กชายศิโรดม ชะลุนรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๒๘

เด็กหญิงขนิษฐา นะรานรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๒๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ ทรงฐาน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๓๐

เด็กหญิงธนัชชา เชือมรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๓๑

เด็กหญิงนิศมา สุขรมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๓๒

เด็กหญิงบุณยาพร อะมรรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๓๓

เด็กหญิงภควดี บุญภักดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๓๔

เด็กหญิงอมิตา พึงหลุน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๗ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๓๕

เด็กชายธนกฤต จูด้วง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๓๖

เด็กหญิงจิรประภา ภูอ่อน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๓๗

เด็กหญิงชลิดา ชะดารัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๓๘

เด็กหญิงณัชชา ทอนผา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๓๙

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ประยงค์สุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๔๐

เด็กหญิงดารารัตน์ แก้วประสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๔๑

เด็กหญิงทัฬหิกรณ์ ปองรัตไสย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๔๒

เด็กหญิงธัญญาณี บุญคุ้ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๔๓

เด็กหญิงนิดาภรณ์ พวกพล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๔๔

เด็กหญิงผกาวรรณ จะโรรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๔๕

เด็กหญิงมณิวรา ชะลุนรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๔๖

เด็กหญิงรสิตา สมพงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๔๗

เด็กหญิงรัสสมา บุตรดอน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๔๘

เด็กหญิงรินดา พิมพ์สระเท้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๔๙

เด็กหญิงศิริยา มาตรมณโท
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๕๐

เด็กหญิงศุศราภรณ์ เมาลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ แท่นทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๕๒

เด็กชายชาคริน ชูชาญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๕๓

เด็กชายธรรณ์ธร ผสมศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๕๔

เด็กชายธีรเดช ชะเวรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๕๕

เด็กชายปฐมพัฒชร์ อาจภักดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๕๖

เด็กชายพิรภาส ไชยสุวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๕๗

เด็กชายศักดิดา

์

หาญเสมอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๕๘

เด็กชายศุภกิจ จะสุรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๕๙

เด็กชายศุภกิจ จิตรแม้น
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๖๐

เด็กชายสถาพร วิจิตรวาริน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๖๑

เด็กชายสมัชญ์ ศรีจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๖๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เครือวรรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จดรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๖๔

เด็กชายอมรเทพ ชิมรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๖๕

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ยวงรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล ถนอมพุทรา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา แสนกล้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๖๘

เด็กชายฐิติพงศ์ กางรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๖๙

เด็กชายทรงเกียรติ ช่วยพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๗๐

เด็กชายภัทรพล ขวดแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ จะอำรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๗๒

เด็กหญิงจินตกัญญา คำลอย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ลาดพาลัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๗๔

เด็กหญิงนันทพร จะชินรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๗๕

เด็กหญิงปญญาพร พูนผล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๗๖

เด็กหญิงภาวินี ภูเขียว
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๗๗

เด็กหญิงหทัยชนก แฉล้มรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๗๘

เด็กหญิงอลิสา กุยรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๗๙

เด็กชายชวลิต มารุตะพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๘๐

เด็กชายธเนศ ชารัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๘๑

เด็กชายบุรินทร์ เนียมหอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๘๒

เด็กชายปวฤทธิ

์

ศรีสมงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๘๓

เด็กชายยุทธการ ทิรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๘๔

เด็กชายวงวิวัฒน์ วงคำจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๘๕

เด็กหญิงจีรนันท์ เสาวโร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๘๖

เด็กหญิงชมพูนุช สุขมอญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๘๗

เด็กหญิงณัฐชยา วาสะรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๘๘

เด็กหญิงนิธิพร ชะรุมรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๘๙

เด็กหญิงสรรค์สุภา อุไรรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๙๐

เด็กหญิงสันต์สินี บาศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๙๑

เด็กหญิงสุพัตรา สอนซือ

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๙๒

เด็กชายปฏิภาณ จันทจร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๙๓

เด็กชายวัชรานนท์ ชีรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๙๔

เด็กชายเดชาวัสส์ ดาทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๙๕

เด็กชายศิริวัฒน์ พลอยรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๙๖

เด็กหญิงธิดา มงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๙๗

เด็กหญิงผกายวรรณ หอมเนียม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๙๘

เด็กหญิงพัชรี บำรุงแคว้น
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๔๙๙๙

เด็กหญิงพีรญา เชิงรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๐๐

เด็กหญิงวารุณี โพธิแดง

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๐๑

เด็กหญิงสารีรัตน์ บำรุงแคว้น
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๐๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ โพธิแก้ว

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๐๓

เด็กหญิงสุภาพร ชินมะณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๐๔

เด็กชายเฉลิมชนม์ ซ่อนกลิน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๙ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๐๕

เด็กชายวุฒิชัย ปานทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๐๖

เด็กชายวุฒินันท์ แก้วศรีสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๐๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

รสหอม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๐๘

เด็กชายสหรัฐ รสหอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๐๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา เรืองไพศาล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๑๐

เด็กหญิงเนตรนภา บำรุงแคว้น
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๑๑

เด็กหญิงเมขลา จอมไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๑๒

เด็กหญิงเยาวมาลย์ จะยินรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๑๓

เด็กหญิงวันนิสา คำสะรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๑๔

เด็กหญิงสายสวรรค์ สินศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๑๕

เด็กหญิงสุนิศา จะชินรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา ดีเลิศรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี ชะงีรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยสุวรรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๑๙

เด็กหญิงอาทิมา สุขขา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๒๐

เด็กชายปริวรรษ ชะวูรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๒๑

เด็กชายพัฒนภูมิ แก้วศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๒๒

เด็กชายพิเชษฐ์ แพงสิม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๒๓

เด็กชายยสินทร แปนไมล์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๒๔

เด็กชายสนธยา ชะรอยรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๒๕

เด็กชายสุรชาติ บำรุงแคว้น
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๒๖

เด็กชายอภัยมณี นำคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุทธิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๒๘

เด็กหญิงกุลจิรา บุทลี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๒๙

เด็กหญิงณัฐมล วิสัยเกตุ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๓๐

เด็กหญิงปฐมวดี โยธิกา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๓๑

เด็กหญิงยลดา ยันละหา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๓๒

เด็กชายธีรนัย มุ่งเมืองไทย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๓๓

เด็กชายศรายุทธ ประกิจรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ จิรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๓๕

เด็กหญิงนฤมล อินทะนัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๓๖

เด็กหญิงพรชิตา เสาทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๓๗

เด็กหญิงพรทิพย์ สวัสดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๓๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินขอ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๓๙

เด็กหญิงรัตติมา มาศรักษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๐ / ๔๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๔๐

เด็กหญิงอนุสรา สิกรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๔๑

เด็กชายรัชพล ถินตองโขบ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ไกรทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๔๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชะใบรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๔๔

เด็กชายณัฐพล รังสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ แสงรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๔๖

เด็กชายนพรัตน์ เกิดผล
๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๔๗

เด็กชายภูริภัทร ดาดผารัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๔๘

เด็กหญิงกัญญาภัค รสหอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๔๙

เด็กหญิงกุลธาดา สมบูรณ์พันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๕๐

เด็กหญิงจิดาภา ทิรอดรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๕๑

เด็กหญิงมินตรา ช่วยพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๕๒

เด็กหญิงวาริษา สุขดาษ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๕๓

เด็กหญิงศวิตา จดรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๕๔

เด็กหญิงศิรภัสสร เสาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๕๕

เด็กหญิงศิรินญา ชอบรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๕๖

เด็กหญิงศิวิมล เชียรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๕๗

เด็กหญิงอสมา สุขมะณี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๕๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ โขงรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๕๙

เด็กหญิงพรวิมล ชุมพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๖๐

เด็กหญิงสุทัตตา อินทร์ขอ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๖๑

เด็กหญิงอินทิรา กุลดารัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๖๒

เด็กหญิงสาธิยา สมพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๖๓

เด็กชายกฤตภาส แกล้วกล้า

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๖๔

เด็กชายชาคริต เหลืองชัยศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๖๕

เด็กชายมงคล อินธิศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๖๖

เด็กชายศุภกร ไชยสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๖๗

เด็กชายอรุณศักดิ

์

ทองสมุด
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๖๘

เด็กหญิงธนพร ชะวิงรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๖๙

เด็กหญิงนาตยา ชูคะรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๗๐

เด็กหญิงพรธีรา ประรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๗๑

เด็กหญิงวิภาวดี ประเสริฐสังข์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๗๒

เด็กหญิงวิไลพร แปนไมล์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๗๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ แจ่มทองหลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๗๔

เด็กชายธีระพงษ์ ปทมะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๑ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๗๕

เด็กหญิงขนิษฐา ชะวูรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๗๖

เด็กหญิงญาสุมินทร์ กุยรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๗๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อ่อนคำวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๗๘

เด็กหญิงพจนา แจ่มทองหลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๗๙

เด็กหญิงพรวิไล ทิรอดรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๘๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ชะรอยรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๘๑

เด็กหญิงสุภาวิตา เพราะทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๘๒

เด็กหญิงอรนุช หนองนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๘๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

อาสินรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๘๔

เด็กชายกฤษฎา เกือทาน

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ พินธุรักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๘๖

เด็กชายเทียนชัย สินสร้าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๘๗

เด็กชายธนิต ชารัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๘๘

เด็กชายนนทนันท์ กุสารัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๘๙

เด็กชายรติกร งามศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๙๐

เด็กหญิงนภาพร เนตรกลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๙๑

เด็กหญิงวสิตา อุทัยศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๙๒

นางสาวชุติกาญจน์ รัตนวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๙๓

นางสาวธิญาดา พันธ์ศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๙๔

นางสาวนพรัตน์ เพ็งวิชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๙๕

นางสาวปรียาภรณ์ เยรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๙๖

เด็กชายกิตติธรา วากุรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๙๗

นางสาวสุจิตรา จะทารัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๙๘

นางสาวอาทิตยา กึมรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๐๙๙

นายอดิศักดิ

์

วันภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๐๐

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณหงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๐๑

นางสาวนุสรา ซ่อนกลิน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๐๒

นางสาวแพรวา บุญประกอบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๐๓

นายพีระพงษ์ เกษน้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๐๔

นายพรรณกรณ์ พรมหงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๐๕

นางสาวจินตนา แฉล้มรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๐๖

นายปรัชญา เทียงแท้

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๐๗

นายพีระพงษ์ ชิมรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๐๘

นายอุดมทอง สิขินารัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๐๙

นางสาวชลวิภา นครศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๒ / ๔๙๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๑๐

นางสาวธัญลักษณ์ จริตรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๑๑

นางสาวธิติมา บุญรอดรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๑๒

นางสาวบุษราคัม เชือมรัมย์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๑๓

นางสาวทิพย์เกษร ตรีวิเศษ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๑๔

นางสาวปริศรา โสดก

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๑๕

นางสาวพรสรร ถาวรนิติภาพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๑๖

นางสาวศิริกานต์ นวนมะรัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๑๗

นางสาวสุทธิดา โพธิชัยเลิศ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๑๘

นายอิทธิฤทธิ

์

ฦาชา
๐๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๑๙

นางสาวธัญญารัตน์ อ้วนลำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๒๐

นางสาวนิตยา แช่มรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๒๑

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ จำปาสี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๒๒

เด็กชายวัชระ ด้วยงา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๒๓

เด็กชายกฤษฎา ชำรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๒๔

เด็กชายอภิรักษ์ นาเมืองรักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๒๕

เด็กชายเสกสรร พลึกรุ่งโรจน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๒๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ เกิดหาญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๒๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ยิมรัมย์

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๒๘

เด็กชายธีรพงศ์ ชูคะรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๒๙

เด็กชายภิศณุ ประเสริฐศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๓๐

เด็กชายจักรพรรดิ

์

กองโค
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๓๑

เด็กชายจารุเกียรติ ยืนรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๓๒

เด็กชายพรเทพ จ้อยสูงเนิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๓๓

เด็กชายธเนศ หอมยามเย็น
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๓๔

เด็กหญิงนภัสสร ชะใบรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๓๕

เด็กหญิงรุจจิรา ชะรินรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๓๖

เด็กหญิงสุปราณี ชะใบรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๓๗

เด็กหญิงกรรธิมา พินโยยิง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๓๘

เด็กหญิงสุชาดา ชะยอยรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๓๙

เด็กหญิงพรรณิดา เดชพรมรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๔๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ชะเวรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๔๑

เด็กหญิงสุวรัตน์ รัตนะพิมพ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๔๒

เด็กหญิงศลิสา มาลารักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๔๓

เด็กหญิงนุชวรา ชารัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๔๔

เด็กหญิงวนัฏฐา ชารัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๔๕

เด็กหญิงรัตติกานต์ พูนสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๔๖

เด็กหญิงวรรณภา แช่มรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๔๗

เด็กหญิงนันธิตา หลวงศักดิดา

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๔๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชูคะรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๔๙

เด็กหญิงกชกร วิสัยเกตุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๕๐

เด็กหญิงมาริสา ศรีสำแดง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๕๑

เด็กชายจารุปรีชา ชะใบรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๕๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ซะแซรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๕๓

เด็กชายศรศิลป ชูคะรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๕๔

เด็กชายจารุภัทร จะคำรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๕๕

เด็กชายภาคภูมิ ศาลางาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๕๖

เด็กชายวโรดม เจริญยิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๕๗

เด็กชายสุทิน แช่มรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๕๘

เด็กหญิงบุษราคัม แช่มรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๕๙

เด็กชายพีรภัทร์ ปลืมดวง

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๖๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพียงเท
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๖๑

เด็กหญิงจีรนันท์ เชิดนาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๖๒

เด็กหญิงรัตนา จะคำรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๖๓

เด็กชายขวัญชนก ศรีบุตรดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๖๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ สมหา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ดีรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๖๖

เด็กชายนรภัทร มูลทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๖๗

เด็กชายพีรภัทร พันธ์ศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๖๘

เด็กหญิงนราพร มาดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๖๙

เด็กชายธีรวัฒน์ อุ่นโสภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๗๐

เด็กชายกฤษฎา อ้วนศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๗๑

เด็กชายภูริภัส พันธ์ศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๗๒

เด็กชายภานุพงษ์ พูนผล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณทวี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๗๔

เด็กชายจักรกริช สีสมงาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๗๕

เด็กชายพาดา พิศวงปราการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๗๖

เด็กชายไพรัช บุญด้วง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๗๗

เด็กชายธนากร รักษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๗๘

เด็กชายฐิติโชติ ทองบ่อ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๗๙

เด็กชายกฤษฏิ

์

มาฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๘๐

เด็กชายเดชาวัต ขำเจริญพร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๘๑

เด็กชายพิชิตพงษ์ ชนไพโรจน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๘๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชินวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๘๓

เด็กหญิงพิชญาภา สมเสร็จ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๘๔

เด็กหญิงบังอร ศรีวิเศษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๘๕

เด็กหญิงเพชรลดา ฤทธิเดช
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๘๖

เด็กชายธนพัฒน์ การณรงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๘๗

เด็กชายธวัชชัย เต็งรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๘๘

เด็กชายทรงวุฒิ วาพัดไทย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๘๙

เด็กหญิงสุพิชชา มีมาเน็ต
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๙๐

เด็กชายคมกริช พินิจงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๙๑

เด็กชายโชคทวีทรัพย์ แสนสุด
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๙๒

เด็กชายธนภัทร นันโช
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ คล้ายห้างหว้า
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๙๔

เด็กหญิงนำเพชร เสนาคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๙๕

เด็กชายภานุวัฒน์ กล่าวสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๙๖

เด็กชายสุระศักดิ

์

แชมรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๙๗

เด็กชายวัชระ ชังรัมย์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ กำจัตุรัส
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๑๙๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ กิงพวง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๐๐

เด็กชายสุภธิน ศรีสังข์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๐๑

เด็กชายสถาพร นราชรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๐๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เกือทาน

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๐๓

เด็กชายอธิชา บุญทศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๐๔

เด็กชายอธิป เทวารัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๐๕

เด็กชายอชิรวัฒน์ เวฬุริยกิจกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๐๖

เด็กชายเดชา วงศ์เมือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๐๗

เด็กชายเกริกเกียรติ คำสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๐๘

เด็กชายจีระชัย ไม้หอม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๐๙

เด็กหญิงขวัญใจ อ่อนนามล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๑๐

เด็กหญิงปนัดดา วอนรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๑๑

เด็กหญิงธันว์ชนก บุญสุนทร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๑๒

เด็กหญิงศิริพร ชอบรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๑๓

เด็กหญิงอลิสา รสหอม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๑๔

เด็กหญิงอาทิตยา ไกรเสือ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๕ / ๔๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๑๕

เด็กชายพลากร ฉวิงรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๑๖

เด็กหญิงสุพรรณิภา เพียรทำดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๑๗

เด็กหญิงอารยา รอดภัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๑๘

เด็กหญิงนริศรา สุกใส
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๑๙

เด็กหญิงอุมาพร มาศรักษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๒๐

เด็กชายชนินทร์ อุไรรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๒๑

เด็กชายทรงศักดิ

์

ฉิวรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๒๒

เด็กชายธีรภัทร อนันตรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๒๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ขจัดโรคา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๒๔

เด็กชายอำนาจ อำไพ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๒๕

เด็กหญิงจันทกานต์ ชืนพงศ์ษา

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๒๖

เด็กหญิงรัตติกรานต์ ชัยชนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๒๗

เด็กชายศักดิชัย

์

ภาคตอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๒๘

เด็กชายอภินันท์ ฉะอิมรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๒๙

เด็กชายกฤษณ หงษ์นคร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๓๐

เด็กชายพิพัฒน์ คงเจริญสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๓๑

เด็กชายวชิรวิชญ์ ขจัดโรคา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๓๒

เด็กชายสุรพงศ์ สกิมงาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ ชะโลมรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๓๔

เด็กชายสุภโชค ศรีสังข์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๓๕

เด็กชายภัคธร หนองบัว
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๓๖

เด็กชายศุภเลิศ จุมรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๓๗

เด็กชายวัฒนา นราชรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ อุไรรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๓๙

เด็กชายอนุศิษย์ ชังรัมย์

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๔๐

เด็กหญิงบุณยาภรณ์ ชอบรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๔๑

เด็กหญิงขวัญชนก โคมารัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๔๒

เด็กหญิงภัทราพร สว่างวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๔๓

เด็กชายวิวัฒน์ แสงรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๔๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

หอมเนียม
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๔๕

เด็กชายวันชนะ พิราณรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๔๖

เด็กชายทิวา กำจตุรัส
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๔๗

เด็กชายปาลญาภัทร ชะโลมรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๔๘

เด็กชายพีระพงษ์ จันทร์คง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๔๙

เด็กหญิงกรกนก คำยา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๖ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๕๐

เด็กหญิงเจนจิรา โคมารัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๕๑

เด็กหญิงรินลดา อินทร์สุวรรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๕๒

เด็กหญิงกันยากร ชะโลมรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๕๓

เด็กหญิงผกามาศ โอสถปราสาท
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๕๔

เด็กหญิงศิริวรรณ กาละสีรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๕๕

เด็กหญิงอรัญญา โคมารัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๕๖

เด็กหญิงสุรีฉัตร ชืนพงศ์ษา

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๕๗

เด็กหญิงฐิติกานต์ สีโชติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๕๘

เด็กชายเอกภพ ทวีพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๕๙

เด็กชายสุริยา ชะนัดรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๖๐

เด็กหญิงศิริประภา แสนอ้วน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๖๑

เด็กหญิงจันทิมา สาเหลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๖๒

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขอุดร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๖๓

เด็กหญิงพิราวรรณ ทันใจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๖๔

เด็กชายพีรพล สุดยอด
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๖๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ บัวเย็น
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๖๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองเขียว
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๖๗

เด็กชายณรงค์ ทันใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา เก้ากลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๖๙

เด็กหญิงชณิกานต์ สุขอุดร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๗๐

เด็กชายวิรัตน์ อิมสำราญ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๗๑

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ชะงอรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๗๒

เด็กชายพงศธร ชะรารัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๗๓

เด็กหญิงกาญจนา จิตรแม้น
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๗๔

เด็กหญิงกัลยกร สืบเทพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๗๕

เด็กชายรพีภัทร บุญฑะจิตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๗๖

เด็กชายพุทธิพงษ์ วงค์สุรินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๗๗

เด็กหญิงอรอุมา จะทารัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๗๘

เด็กหญิงชบาพร ดวงศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๗๙

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

ศรีเดช
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๘๐

เด็กหญิงนิสา โยงรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๘๑

เด็กหญิงสุวิมล กาญจน์อินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๘๒

เด็กหญิงวรากรณ์ ทองแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๘๓

เด็กชายวรากร เชิดรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๘๔

เด็กชายธนากร ทิพย์สีหา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๘๕

เด็กหญิงจันทกานต์ สืบเทพ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๘๖

เด็กหญิงพรรณพษา เกิดนาน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุมรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๘๘

เด็กชายพงษ์ศธร เฉลิมรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๘๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชะเดืองรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๙๐

เด็กชายณัฐพล ชอบรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ในรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๙๒

เด็กหญิงภัคจิรา ชะเดืองรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉิดไธสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๙๔

เด็กชายภานุ วิเศษสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๙๕

เด็กชายรวิพล ชูไธสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๙๖

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ชีพไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๙๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ จันทรานุวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๙๘

เด็กหญิงจีรวรรณ ชัยสอน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๒๙๙

เด็กหญิงจิราพร แก่นใส
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๐๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ใยนนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๐๑

เด็กหญิงจินตภา ชะบา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๐๒

เด็กหญิงคีตภัทร กองนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๐๓

เด็กหญิงจิตรวรรณ ตากไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๐๔

เด็กหญิงพิชญา ทศแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๐๕

เด็กหญิงรินลดา สีมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๐๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ หดทะเสน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๐๗

เด็กชายสุบิน พันธุ์ชิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๐๘

เด็กชายสัตยา ไชยชนะวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๐๙

เด็กชายธีรเดช สมภักดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๑๐

เด็กชายธวัชชัย ธรรมวัตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๑๑

เด็กชายสหรัฐ สูบไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๑๒

เด็กชายวีรเดช คำคูณเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๑๓

เด็กชายกิตติพงศ์ เส็งกิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๑๔

เด็กชายญาณพัฒน์ ชีพไธสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา ฉาไธสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๑๖

เด็กหญิงหัสยา มายา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา จริงไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๑๘

เด็กหญิงวารีลักษณ์ โทไธสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๑๙

เด็กชายปยวัฒน์ เทียงไธสง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๒๐

เด็กชายเดชาพล กะรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๒๑

เด็กหญิงไพลิน พันธ์ศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๒๒

เด็กหญิงสุชานันท์ สวามิชัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๒๓

เด็กชายณัฐดนัย หดทะเสน
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๒๔

เด็กชายณัฐพนธ์ ฉลอมพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๒๕

เด็กชายกนต์ธร พรมมาก
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๒๖

เด็กชายจิตกร ผดุงผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๒๗

เด็กชายธันวา มีปน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๒๘

เด็กหญิงอาลิษา เสงียมโพธิ

่ ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๒๙

เด็กหญิงแจ่มใส เลือยไธสง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๓๐

เด็กหญิงอนันตญา ชีพไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๓๑

เด็กชายอพิศักดิ

์

ชำนาญสิงห์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๓๒

เด็กชายธนาณัฐ คุณหงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๓๓

เด็กหญิงปณิดา ฉัตรพิมาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๓๔

เด็กชายณัฐกานต์ บุญเรืองพะเนาว์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๓๕

นางจริยากรณ์ เวหา
๓๑/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๓๖

นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโท
๒๑/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๓๗

นางธัญญลักษณ์ เวชกามา
๒๐/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๓๘

นางนงคราญ แสนลี
๓๑/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๓๙

นางสาวบุบผา ฉาไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๔๐

นางพรทิพย์ ไชยสุริยวิรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๔๑

นางสาวยุวรีย์ ห่อไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๔๒

นางระวี พยุงแสนกุล
๐๒/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๔๓

นางรัชนี เวหา
๒๖/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๔๔

นางวรวงค์ วัชรกุลบุตร
๐๔/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๔๕

นายวิชัย ชินไธสง
๐๑/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๔๖

นางศรีวภา หลวงสนาม
๑๐/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๔๗

นายสมชาย พลทามูล
๑๓/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๔๘

นายอรรถพร มาลีนนันท์
๑๓/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๔๙

เด็กหญิงเฟองฟา บุ่งง้าว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๕๐

เด็กหญิงธัญพิชชา เนียมศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๕๑

เด็กชายธนกฤต อันเทา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๕๒

เด็กชายพลากร ศรศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๕๓

เด็กหญิงณัฐนิชา แสนธิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๕๔

เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมดูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๙ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๕๕

เด็กชายธนาวิณ บุญศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๕๖

เด็กชายนัทกานต์ เนียนไธสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๕๗

เด็กชายพีรวัส เอกรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๕๘

เด็กชายพีรดนย์ เจือสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๕๙

เด็กชายพันธกานต์ ผาดไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๖๐

เด็กชายภูเบศร แย้มศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๖๑

เด็กหญิงปวิด์ธิดา ครูดงบัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๖๒

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ชมชืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๖๓

เด็กหญิงรจนา กัณหา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๖๔

เด็กหญิงพัณณิตา จ่างจันทา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๖๕

เด็กชายสรรค์นิธิ สวามิชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๖๖

เด็กหญิงพัณณิตา ปล้องทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๖๗

เด็กหญิงว่านฟา ภููตาเพิก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๖๘

เด็กหญิงระภีพร ตรีสอนรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๖๙

เด็กชายภาคภูมิ กัณหา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๗๐

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชนะหาญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๗๑

เด็กหญิงปทมา มุ่งโปงกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๗๒

เด็กหญิงจีราภา กรมไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๗๓

เด็กหญิงศิริพร ขันนาค
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๗๔

เด็กหญิงสุชาวรี กิจสันทัด
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๗๕

เด็กชายไตรรงค์ ฉำสันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๗๖

เด็กชายวรายุทธ บุญถึง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๗๗

เด็กชายธนภัทร เรืองเศรษฐี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๗๘

เด็กชายภัทรพล หล้าสวย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๗๙

เด็กชายราเมศ จตุวงศ์ษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๘๐

เด็กชายรชต นิมเจริญ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๘๑

เด็กชายธีรภัทร ชาบำเหน็จ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๘๒

เด็กหญิงศิริประภา ชอนไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๘๓

เด็กหญิงนนทรีวัน ปุยะโท
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๘๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๘๕

เด็กหญิงแก้ว อินชาลี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๘๖

เด็กหญิงแพรวพรรณ พูนกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สวามิชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๘๘

เด็กหญิงพิชชาทร พลวัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๘๙

เด็กหญิงเบญจมาศ วัธนวงศ์ศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๐ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๕๓๙๐

เด็กหญิงไหมทอง ทาลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๙๑

เด็กชายสรวิชญ์ นวนคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๙๒

เด็กชายภูติ พรมชินวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๙๓

เด็กชายมงคล สุริวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๙๔

เด็กชายสุวพัชร โนไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๙๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เทียงโยธา

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๙๖

เด็กหญิงเปรมฤดี เฉียบแหลม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๙๗

เด็กหญิงวรากรณ์ ณ เรียนไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๙๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ แก้วดอนรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๓๙๙

เด็กชายสุธากร โมมขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๐๐

เด็กชายภัทรานิษฐ์ สิงหชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๐๑

เด็กหญิงปารีณา ลมไธสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๐๒

เด็กชายจิตรภาณุ เนตรแสงสี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๐๓

เด็กชายธนภัทร วงละคร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๐๔

เด็กหญิงกมลศิริ ช่อไธสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๐๕

เด็กหญิงชิตาภา ฐิติพงศ์นิพัฒน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๐๖

เด็กหญิงชุติภา บุญครอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๐๗

เด็กหญิงฐิติพร เปรียบสม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๐๘

เด็กหญิงฐิติพร อินทร์ใหม่
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๐๙

เด็กหญิงฐิปนา ไชยมาคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๑๐

เด็กหญิงณิชกานต์ ใหญ่เลิศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๑๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๑๒

เด็กหญิงนันทิชา อำไธสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๑๓

เด็กหญิงประณิตา จันทร์หยวก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๑๔

เด็กหญิงภคพร คำมูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๑๕

เด็กหญิงวชิรญา ชาติรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๑๖

เด็กหญิงศรุตยา แสนมณี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๑๗

เด็กหญิงศิรินันท์ โสดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๑๘

เด็กหญิงอรอนงค์ กระฉอดนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๑๙

เด็กหญิงอริสา กิติสกนธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๒๐

เด็กชายเจษฎา แก้วเสมอใจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๒๑

เด็กชายธนกฤต ยวงมะณี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๒๒

เด็กหญิงฉัตรรวี วัฒนานุสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๒๓

เด็กหญิงธาราทิพย์ เกษไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๒๔

เด็กหญิงปรารถนา แพงเพ็ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๑ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๕๔๒๕

เด็กหญิงปวีณา กงทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๒๖

เด็กหญิงเปรมวีร์ญา โกนไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๒๗

เด็กหญิงรวงข้าว เจ้ยไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ลิม

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๒๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ขันแข็ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๓๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ กัณหา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๓๑

เด็กหญิงอรณิชา ฝปากเพราะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๓๒

เด็กหญิงอารียา บุญกอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๓๓

เด็กชายจิตลวัตร วิชัยศร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๓๔

เด็กชายไพศาล แวทไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ สวัสดิไธสง

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๓๖

เด็กชายวรวุฒิ รุ่งแสงสว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๓๗

เด็กหญิงกมลวัลย์ มาตทะวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๓๘

เด็กหญิงจิราพัชร ลาวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๓๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กำไธสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๔๐

เด็กหญิงชนัญชิดา ดอกไธสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๔๑

เด็กหญิงดารารัตน์ วิศิษฏ์ศิลป
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๔๒

เด็กหญิงบุญทาริกา ริวแพร

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๔๓

เด็กหญิงเบ็ญจพร เกษไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๔๔

เด็กหญิงปวีณา โพธิพันธุ์

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๔๕

เด็กหญิงปาณิสรา พาทองทวก
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๔๖

เด็กหญิงพรนภา ยะประโคน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๔๗

เด็กหญิงเมธปยา ยอดมงคุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๔๘

เด็กหญิงยศวดี โพธิขำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๔๙

เด็กหญิงวริศรา สิวไธสง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สาครสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๕๑

เด็กหญิงสุรภา ตรงไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๕๒

เด็กหญิงอนงค์อร วัฒนานุสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๕๓

เด็กหญิงอุมา แดงสอด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๕๔

เด็กชายเจษฎากร สวามีชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๕๕

เด็กชายอัครพนธ์ สกุลจร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๕๖

เด็กหญิงกมลวร สีสลวย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๕๗

เด็กหญิงปภัทรศร ฆารบูรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๕๘

เด็กหญิงเพ็ชรพริง

้

มะลิทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๕๙

เด็กหญิงภัชราพร เจ้ยไธสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๒ / ๔๙๒

้
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บร ๔๕๖๐/๑๕๔๖๐

เด็กหญิงอรุณวรรณ เปลืองอภัย

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๖๑

เด็กชายกิตติโชติ ตอรบรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๖๒

เด็กชายธีรเมธ นามวิเศษ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๖๓

เด็กชายพีรณัฐ หอมจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๖๔

เด็กชายมนตรี ผาสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ นินนานนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๖๖

เด็กชายสรายุทธ บาลไธสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๖๗

เด็กชายกันตพล พระครูรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๖๘

เด็กชายสุกฤต เสริมดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๖๙

เด็กหญิงกิตติพิชญ์ บุญหนองเหล่า
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๗๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญมาก
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๗๑

เด็กชายชุติเดช สนไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๗๒

เด็กชายพันธกานต์ นครไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๗๓

เด็กหญิงณัฐนิกา สายไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๗๔

เด็กหญิงธิดาพร บำรุงไร่
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๗๕

เด็กหญิงศิญาภรณ์ ขุนทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา โพธิกลาง

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๗๗

เด็กหญิงอนุธิดา มัธปะโม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๗๘

เด็กชายจิลลาภัทร ศรีคุณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๗๙

เด็กชายวรัญู ขาวสอาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๘๐

เด็กชายวีรชน ล้วนกล้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๘๑

เด็กชายสิทธิกร เนียนไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วจันทึก
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๘๓

เด็กชายอัษฎายุธ หลิดชิววงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๘๔

เด็กหญิงโฉมฤทัย สิริป
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๘๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สรรพสอน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๘๖

เด็กหญิงจิรนันท์ รัตน์ไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๘๗

เด็กหญิงณัฐวรา เปรียบสม
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๘๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ แสนโก
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๘๙

เด็กหญิงอรัญญา จักษุทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๙๐

เด็กชายชัชนันท์ กาชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๙๑

เด็กชายธนาธิวัฒน์ ทนทาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๙๒

เด็กหญิงภัทรภร จันทร์ปญญา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๙๓

เด็กชายณัฐนนท์ อิสระวิสุทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๙๔

เด็กชายพีระพล โชติศิริ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๓ / ๔๙๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๙๕

เด็กชายธนาทรัพย์ พิพัฒน์ธนาสกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๙๖

เด็กหญิงนำฝน สุทธปญญา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๙๗

เด็กหญิงวรรณดี แซ่ซิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๙๘

เด็กชายกิตตินันท์ โสกูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๔๙๙

เด็กชายศิริภพ พิมพ์อุบล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๐๐

เด็กชายพีรภัทร พยุงกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ นกยูง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๐๒

เด็กชายอตินันท์ ดาวเรืองรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๐๓

เด็กชายอัฏสราวุฒิ ภาษี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๐๔

เด็กชายนลธวัช สวนฉิมพลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๐๕

เด็กหญิงชลธิชา เส็งแข่งขัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๐๖

เด็กหญิงขวัญหทัย เอกวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๐๗

เด็กหญิงพนิดา แก้วโต
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๐๘

เด็กหญิงโยษิตา เสาวพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๐๙

เด็กหญิงวชิรพร รุกขชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ มาประจวบ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๑๑

เด็กชายกรกฎ ดีสระวินิจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๑๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสาร์โร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๑๓

เด็กหญิงคีตภัทร พางาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๑๔

เด็กหญิงนงค์นุช จำลองโลก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๑๕

เด็กหญิงปารัตน์ดา สวัสดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๑๖

เด็กหญิงผ่องพรรณ ณรังศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๑๗

เด็กหญิงสายธาร สำรวจวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๑๘

เด็กชายวีรชัย เตียงตังรัมย์

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๑๙

เด็กชายวีรชาติ เตียงตังรัมย์

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๒๐

เด็กหญิงเบญจมาศ แมลงผึง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๒๑

เด็กหญิงวิลาสินี วันเอ็ด
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๒๒

เด็กหญิงภูวรินทร์ ปนตาดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๒๓

เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ แซ่อึ่ง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อันดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๒๕

เด็กชายภัทรพล ลำสัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๒๖

นายอนุสรัญ แซ่อึง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๒๗

นางสาวอรภัทร โสกูล
๑๒/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๒๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ไกรดงพลอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ บำรุงศักดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๓๐

เด็กหญิงรุ้งมณี จรทะผา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สงค์นางรอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๓๒

เด็กชายรัฐธนพัฒน์ เหมกูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ บุตรอุดม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๓๔

เด็กชายเทวัญ ทอนสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๓๕

เด็กชายศิริวัฒน์ สมบูรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๓๖

เด็กหญิงรัตติยากร แกล้มกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิเวชกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๓๘

เด็กชายศิริพงษ์ ชิโกศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๓๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ สาวันดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๔๐

เด็กชายพันธ์เทพ วิโรจน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๔๑

เด็กหญิงขวัญ ดาดพารัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปลักกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๔๓

เด็กชายดลนธาร ท่ากลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๔๔

เด็กหญิงอารยา แสนศักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๔๕

เด็กหญิงพิยะดา แสงทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๔๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ลันสี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๔๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ แกล้มกล้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๔๘

เด็กหญิงเกศรา แก้วอนันต์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๔๙

เด็กชายลีโอ จันทร์เทศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๕๐

เด็กหญิงอโนชา ศรีจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๕๑

เด็กหญิงอริศรา พวงแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๕๒

นายธนกฤต บุญกองชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๕๓

เด็กชายจักรภพ เกตุแสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๕๔

เด็กชายวีรวัฒน์ เผือกนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๕๕

เด็กชายปญญา รัศมียัง
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๕๖

เด็กชายภควัต สมานทอง
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๕๗

เด็กชายบรรพต เวชวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๕๘

เด็กหญิงพรนภัท แซ่ย่าง
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๕๙

เด็กหญิงปรัชญา หาลากรณ์
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา สุขสนิท
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๖๑

เด็กหญิงสุวรรณา จูมทอง ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๖๒

เด็กหญิงภารุจีย์ บริบูรณ์
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๖๓

เด็กหญิงปาลิตา แก้วกล้า ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๖๔

เด็กชายนัฐพงศ์ อินทนิล
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๖๕

เด็กชายณัฐดนัย บุญเชิดชู
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๖๖

เด็กชายจารุกิตต์ กิจสกุลภัคดี
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๖๗

เด็กชายศิณะพงษ์ โสดาปดชา ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๖๘

เด็กชายนราเชษฐ์ รัศมียัง
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๖๙

เด็กชายภูวนาท แก้วกล้า
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๗๐

เด็กหญิงอาทิตยา จันมณี ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๗๑

เด็กหญิงชลธิชา พลชาลี
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๗๒

เด็กหญิงอรทัย เขตนิมิตร ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๗๓

เด็กหญิงนิธิมา พูนสูงเนิน
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๗๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชืนอารมณ์

่

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๗๕

เด็กหญิงขจาริน อำมะ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๗๖

เด็กหญิงพิมพิชญา สกิจรัมย์
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา จิตดี ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

บุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๗๘

เด็กชายกฤตพจน์ โสดาปดชา
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๗๙

เด็กชายขวัญชัย หาลากรณ์ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๘๐

เด็กชายพายุ คามทาหลง
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๘๑

เด็กชายศรัญยภัทร ดารสรัมย์
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๘๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ นิลศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๘๓

เด็กชายอนุชา แสนเมือง
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๘๔

เด็กหญิงบุษรินทร์ ชุมภู
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๘๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ภูกองไชย
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๘๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เดชแสง
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๘๗

เด็กหญิงอรนุช ศุภราช
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๘๘

เด็กชายทศพล ทราบรัมย์
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๘๙

เด็กหญิงกฤษฎา ล้วนดี
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๙๐

เด็กชายณัฐพล ตรีตะคุ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๙๑

เด็กชายธีรพงศ์ ชอบรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๙๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สมบัติ
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๙๓

เด็กชายรัชญานนท์ ชิมยุก
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๙๔

เด็กหญิงอรดา สมซือ

่

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๙๕

เด็กหญิงอรัญญา ลาสุเล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๙๖

เด็กหญิงศยามล ดวงศรี
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๙๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ศิลาอาจ
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๙๘

เด็กชายสหภาพ เหลาศรี
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๕๙๙

เด็กชายวีรลักษณ์ ขัดทรายขาว ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๐๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

อุทิรัมย์
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๐๑

เด็กชายพลพล บังกระโทก
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๐๒

เด็กชายเมธัส พุทธิเสน
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๐๓

เด็กหญิงธัญชนก ชัยโต
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๐๔

เด็กหญิงศิริมา แซมรัมย์ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๐๕

เด็กหญิงสุภัสสร จันทร ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๐๖

เด็กหญิงปยธิดา หล้าใหม่
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภักดีคำจร ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๐๘

เด็กหญิงพีรดา พิมพ์โคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๐๙

เด็กหญิงญาณิศา สีปดขน
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๑๐

เด็กหญิงพนิดา ไวยุกรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๑๑

เด็กหญิงพลาทิพย์ ชารัมย์
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๑๒

เด็กหญิงศศิพร กองสุวรรณ์ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๑๓

เด็กหญิงปภาพินท์ หนูแก้ว
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๑๔

เด็กหญิงอาภาศิริ เพ็งคำแหง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๑๕

เด็กหญิงมาลินี จรปรุ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๑๖

เด็กชายวิศรุต จิตร์จรูญศรี
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๑๗

เด็กชายจิตรเทพ ฝาคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๑๘

เด็กชายโจเซฟ ฟทซ์แพทริด
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๑๙

เด็กชายวรวุฒิ ดอนบันเทา
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๒๐

เด็กชายสัทพงศ์ ผอมสวัสดิ

์

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๒๑

เด็กหญิงภาณุมาศ แสนเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๒๒

เด็กหญิงอภิญญา ไชยอมรกุล
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๒๓

เด็กชายภาณุพงศ์ สุขประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด หนองผักโพด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ หาสุด
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด หนองผักโพด  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๒๕

เด็กชายวรฤทธ์ ช่วยกระโทก
๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๒๖

เด็กชายหนึงตะวัน

่

เชิงหอม
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๒๗

เด็กชายอาทิตย์ กุลโพนเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๒๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

ฉิมพินิจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๒๙

เด็กชายสหภพ สุวรรณแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๓๐

เด็กชายศาสตราวุธ เลือทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๓๑

เด็กชายณัฐพล เครือพิมาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๓๒

เด็กชายธีรภัทร เจตนาวิไลย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๓๓

เด็กชายณัฐววุฒิ นาทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๓๔

เด็กชายจิรพัส มกราคม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๓๕

เด็กชายโชคอนันต์ ปะนายะกา
๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ประทุมโม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๓๗

เด็กชายศรายุธ ฮาสูงเนิน
๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๓๘

เด็กหญิงทิวาพร เข็มขัด
๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๓๙

เด็กหญิงสุชาวดี รัชนี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๔๐

เด็กหญิงพิสชา แก้วนิล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๔๑

เด็กหญิงวนิดา อุ่นทรัพย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี ผมทำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๔๓

เด็กหญิงศรุตา นาทิพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๔๔

เด็กหญิงสิริกัลญา แสนลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๔๕

เด็กหญิงนพรัตน์ คำทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๔๖

เด็กหญิงชมพูนิกข์ ปดสำราญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รักกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๔๘

เด็กหญิงอพินทร์พร พรมยารีย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๔๙

เด็กหญิงธนพร ปกกาเวสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๕๐

เด็กชายธีรภัทร ดรดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระ ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๕๑

เด็กชายเดชพนต์ สีสุข
๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๕๒

เด็กชายพัชรพล มาตย์นอก
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๕๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ เงาไพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๕๔

เด็กชายปรมัตถ์ เกียวพัน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๕๕

เด็กชายวรวุฒิ วรจกร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๕๖

เด็กชายพงศ์พีระ สุโรรัมย์
๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๕๗

เด็กชายภูริภัทร อิมใจ

่

๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ก้อนสินธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๕๙

เด็กชายสรยุทธ วิชาสี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๖๐

เด็กหญิงนวพรรณ สินธุรัมย์
๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๖๑

เด็กหญิงวันวิสา พูลวันดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๖๒

เด็กชายวิชยุตม์ เทียงปา

่

๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๖๓

เด็กชายพนธกร ปะบุญมี
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๖๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ทุมกิง

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๖๕

เด็กชายวัชรกร ดงกันจ่า
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๖๖

เด็กชายสุทิวัส แปนนางรอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๖๗

เด็กชายพัชรพล ศรีแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๖๘

เด็กชายรัฐชาตร์ บุญคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๖๙

เด็กชายอัฐพล ยิงรัมย์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๗๐

เด็กหญิงพัชรพร จันยา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๗๑

เด็กหญิงมณฑิตา กอนไธสง
๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๗๒

เด็กหญิงปรารถนา ราอี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๗๓

เด็กหญิงวรษา กล้าหาญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกล่าม ชัยศรี  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๗๔

เด็กชายภูดิศ ทุมโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๗๕

เด็กหญิงกมลชนก แสนบุดดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๗๖

เด็กหญิงกัลยาณี ศรแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๗๗

เด็กหญิงณิชนันท์ จันทร์สะอาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๗๘

เด็กชายจักรภัทร นิลศิริ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสำราญ โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๗๙

เด็กชายชินวัฒน์ สืยสุนทร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๘๐

เด็กชายสิรดนัย เจติยสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสำราญ โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๘๑

เด็กหญิงปทมา ปกโคทานัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๘๒

เด็กหญิงขวัญหทัย ค้ากลาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เหนือจันดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสำราญ โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๘๔

เด็กหญิงปนัดดา ช่างเกวียน
๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๘๕

เด็กหญิงนงนภัส ชินวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๘๖

เด็กหญิงอรวี บัวลอย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสำราญ โนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๘๗

เด็กชายจิรภัทร วรรณกิจ
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ครองไธสง
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๘๙

เด็กชายนนทกร เปลียนไธสง

่

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๙๐

เด็กหญิงปญญาพร จรรยา
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๙๑

เด็กหญิงปญญาพร เพ็งพิศ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๙๒

เด็กหญิงภควดี น้อยบัวทิพย์
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๙๓

เด็กชายรัฐกิจ ศิวะกานต์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๙๔

เด็กชายวัชรากร ดอนดี
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๙๕

เด็กชายสมประสงค์ มงคลยุทธ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๙๖

เด็กชายสรศักดิ

์

แสงแดง
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วรรณกิจ
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๙๘

เด็กหญิงชลธิชา แก้วสีนวล ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๖๙๙

เด็กหญิงญาณิศา เสมาเพชร ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๐๐

เด็กชายณัฐชนน เผ่าเพ็ง ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๐๑

เด็กชายณัฐภูมิ สะลวนรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๐๒

เด็กชายนนทกร จิตไธสง
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๐๓

เด็กชายรณรต โชยรัมย์
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๐๔

เด็กชายศุภพล กันขุนทด
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๐๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร เจริญรัมย์
๑๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๐๖

เด็กหญิงกิตติกา สวิงรัมย์
๑๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๐๗

เด็กหญิงณัฐชา ชุมภูกุล
๑๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๐๘

เด็กชายธวัชชัย เจริญรัมย์
๑๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๐๙

เด็กชายนฤเบศว์ อุทิตะสาร
๒๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๑๐

เด็กชายนลธวัช จิตต์พิมาย
๑๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๑๑

เด็กหญิงประภัสสร สำเริงรัมย์
๓๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๑๒

เด็กชายผดุงเกียรติ ชัยศร
๒๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๑๓

เด็กหญิงพิชญา จุลมุสิก ๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๑๔

เด็กหญิงภรณ์ฐิตา สวัสดิเวคิน

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๑๕

เด็กชายวรวุฒิ ปะนามะกา
๒๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๑๖

เด็กชายวิทยา วัฒนะ
๒๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๑๗

เด็กหญิงศิรดา ผลดิลก
๒๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๑๘

เด็กชายอนุภัทร ดีบ้านโสก
๒๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๑๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรรมธุระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๒๐

เด็กชายทัศพร สังขกร
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๒๑

เด็กชายกฤตพจน์ ชลภูมิ
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๒๒

เด็กหญิงปาริชาต อินทนัย
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๒๓

เด็กชายพงศภัค เลิศนาดี
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๒๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ทัดจะโปะ
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๒๕

เด็กหญิงวิลาศิณี อาจทวีคูณ
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๒๖

เด็กชายพีรภัทร ช้างสาร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๒๗

เด็กชายต้นไผ่ ชูชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๒๘

เด็กชายอิสรานนท์ ข่าวกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๒๙

เด็กหญิงณิชานันท์ อนุวรรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๓๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีบุษย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๓๑

เด็กหญิงอุมาพร ฉานสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๓๒

เด็กหญิงพราวขวัญ ชืนพิมาย

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ทับนิล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๓๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชุมพล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๓๕

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

แสนกล้า
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๓๖

เด็กชายกิตตินันท์ ขำพิมาย
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๓๗

เด็กชายกฤษดา แผงงาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๓๘

เด็กชายวรากร ทักขิโน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๓๙

เด็กหญิงชุติมา อาจิณกิจ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๐ / ๔๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๔๐

เด็กชายนวพล กุสุโมทย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๔๑

เด็กชายศักรินทร์ อินทร์ผักแว่น
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๔๒

เด็กหญิงนำใส พันมีสี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๔๓

เด็กหญิงธมนวรรณ นิลรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๔๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ เจริญรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๔๕

เด็กชายอนุพงศ์ อินทรพรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๔๖

เด็กชายราชฤทธิ

์

รวบกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๔๗

เด็กชายกฤษณะพล เหมือนศรี

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๔๘

เด็กหญิงจิรนันท์ อินทร์โสม
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๔๙

เด็กหญิงธีริศราพร ดงอุทิตย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๕๐

เด็กหญิงกมลพร ศรนรินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๕๑

เด็กชายสราวุฒิ หอมรวง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๕๒

เด็กชายธนกฤต เตาะไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๕๓

เด็กหญิงชลธิชา สุขศาลา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๕๔

เด็กหญิงอนัญญา ชึรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๕๕

เด็กหญิงจารุพร อินวัน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๕๖

เด็กชายเอกวิญญ์ ปจจัยโก
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๕๗

เด็กหญิงศุกัญญา ขุนแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ สมสาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๕๙

เด็กชายศุกลภัทร ตรีเมฆ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๖๐

เด็กชายนราทร เณรกูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๖๑

เด็กหญิงวรภัทร วรสิงห์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๖๒

เด็กหญิงขวัญพิชชา ชมเชย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๖๓

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ทองหล่อ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๖๔

เด็กชายนวพล ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๖๕

เด็กชายวิฐวรรธน์ จันทร์วิเชียร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๖๖

เด็กชายจีรพงศ์ ถาประมาตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๖๗

เด็กชายธนธรณ์ ไกรจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๖๘

เด็กหญิงนพวรรณ ประทุมตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๖๙

เด็กหญิงปรียนันทนา กรรโณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๗๐

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสุดโท
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๗๑

เด็กชายปณณัฐ นิลรักษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๗๒

เด็กชายสุระชัย เจริญรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๗๓

เด็กหญิงธีรดา กุลสิงห์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๗๔

เด็กชายรัชชานนท์ ปามะโน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๑ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๗๕

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วจันทร์เกตุ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๗๖

เด็กหญิงจิดาภา ศรียันต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๗๗

เด็กหญิงพลอยแก้ว สีสันต์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๗๘

เด็กหญิงญาณิศา ประจง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๗๙

เด็กหญิงวรรณธินี ทศคุย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๘๐

เด็กหญิงธันยมัย นุงกระโทก
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๘๑
เด็กหญิงอัญฉริญาพร บรรเทาบุญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๘๒

เด็กชายฉัตรดนัย เลยกระโทก
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๘๓

เด็กหญิงณิชาพร ใหญ่กระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๘๔

เด็กหญิงกฤษณา โชติรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ นกไธสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๘๖

เด็กชายธนาภัทร แวงดงบัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๘๗

เด็กหญิงสิริญา ศรีเตชะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๘๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ปตเททานัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เนานะมะบัติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๙๐

เด็กหญิงณัฐริกา ม่วงคะลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๙๑

เด็กหญิงวรพิชชา เขียนโคกกรวด
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๙๒

เด็กชายธันวา สูตรกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๙๓

เด็กชายธนกร จาดนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๙๔

เด็กชายธีระพงษ์ ภักดีภาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๙๕

เด็กหญิงกชกร เชิญรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๙๖

เด็กหญิงณัฐวดี ส่งศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๙๗

เด็กชายอนิรุธ ศรีพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๙๘

เด็กหญิงอจลญา บุญทีฆ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๗๙๙

เด็กหญิงชญานินทร์ โคตรมนตรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๐๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ใหมทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๐๑

เด็กหญิงนำทิพย์ บินขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๐๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ โชติรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๐๓

เด็กหญิงชาลิสา พิมพ์วงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธ์พล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๐๕

เด็กชายวุฒิชัย ข่ากระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๐๖

เด็กชายทัดเทพ เรืองผล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๐๗

เด็กชายสิทธินนท์ ศรีสนิท
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๐๘

เด็กหญิงพัชธิดา วิสาพล
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๐๙

เด็กหญิงภัคราวดี ด่านขุนทด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๑๐

เด็กหญิงนันทนา สายบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๑๑

เด็กหญิงศิริโสภา ศรีโสภณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๑๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงค์พุทธะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๑๓

เด็กหญิงณัฐวดี ม่วงคะลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๑๔

เด็กหญิงสุนันทา พิมพ์เกตุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๑๕

เด็กหญิงวิจิตรา ปามะโน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๑๖

เด็กหญิงกมลวรรณ เข็มทิศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เสียมกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๑๘

เด็กหญิงอรอุมา แสนอาลัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๑๙

เด็กหญิงบุษกร บุญชิต
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๒๐

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ แสนรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๒๑

เด็กหญิงเมษิณี นรเพชร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๒๒

เด็กชายเจษฎา ช้างทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๒๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ธรรมดา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๒๔

เด็กหญิงอริสา ทบธรรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๒๕

เด็กหญิงศศิกาญจน์ แวงดงบัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๒๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พิมสมบูรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๒๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีบุษย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๒๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ สูบกระโทก
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๒๙

เด็กชายภัทรพงศ์ ประทุมคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๓๐

เด็กชายอนุศิษฎ์ คมปก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๓๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุขแม้น
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๓๒

เด็กหญิงสุชัญษา สมจิตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๓๓

เด็กชายปฎิพล ยาพยนต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๓๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาสู่
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๓๕

เด็กชายวิชานันท์ จันทกล
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๓๖

เด็กหญิงวิภาดา ทิพย์โกสุม
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๓๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ หรีเรไร

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๓๘

เด็กชายอภิชานนท์ แสนเกษม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๓๙

เด็กหญิงพัชราภา อบอุ่น
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๔๐

เด็กชายภูริภัทร แวงดงบัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๔๑

เด็กหญิงนพจิรา พรมสัยยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๔๒

เด็กหญิงกรรณิกา แสนเดช
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๔๓

เด็กหญิงรัชดา พินิจรัมย์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๔๔

เด็กหญิงณัชฌา จำเริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๔๕

เด็กชายพชรชนม์ ธนาทรัพย์จงกล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ทบวงศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๔๗

เด็กชายอภิรเดช ทิพยสร
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๔๘

เด็กหญิงนลินนิภา อินทะไชย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๔๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สอนแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๕๐

เด็กชายธีราธรณ์ แย้มศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๕๑

เด็กหญิงศิริโสภา สาระคร
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๕๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ สิมมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๕๓

เด็กหญิงวิจิตรา เกิดช่อ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๕๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ โกมุด
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๕๕

เด็กหญิงณัฐพร เลยกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๕๖ เด็กหญิงแพรวพรรณราย

ทนจังหรีด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๕๗

เด็กหญิงอนันยภรณ์ สร้างนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๕๘

เด็กหญิงเอลี

่

เรนโนเลน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๕๙

เด็กหญิงอัฌชาวดี กองมนต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๖๐

เด็กหญิงนิตยา มีภักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ อินทวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วามะเกต
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๖๓

เด็กชายจักริน กาญจนโชติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๖๔

เด็กหญิงศิรัญญา คุณาพลเทวินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๖๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์วิเชียร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๖๖

เด็กหญิงสมิตา ขามคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๖๗

เด็กชายพรประเสริฐ ศรีบุษย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๖๘

เด็กหญิงนลิน เจริญรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จงวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๗๐

เด็กชายพงศธร เจริญศิลป
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๗๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์ชุม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๗๒

เด็กหญิงสุนันทา วงค์คลอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๗๓

เด็กหญิงปนเกล้า บุตรทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๗๔

เด็กหญิงธัญชนก บุญมี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๗๕

เด็กหญิงวรรณิกา ศรีแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๗๖

เด็กหญิงญาดา เรืองจุ้ย
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๗๗

เด็กหญิงวรรณรัตน์ สมพงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๗๘

เด็กชายสืบศิลป ชัยนำอ้อม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๗๙

เด็กหญิงนิลลัดดา ขีระนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๘๐

เด็กชายสีหราช ไร่กระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๘๑

เด็กหญิงกนกพร ศรีบุญเรือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๘๒

เด็กหญิงทิพาวดี เนืองกระโทก

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๘๓

เด็กหญิงศรีคำรุ้ง วงษ์ปญญา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๘๔

เด็กชายปรมา ใสสะอาด
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๘๕

เด็กหญิงฐิตาพร โยแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๘๖

เด็กชายณัฐภูมิ ยิมจันทร์

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๘๗

เด็กชายจักรินทร์ เคนตู้
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๘๘

เด็กชายจิรายุ ศรีสรรค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๘๙

เด็กชายณัฐวัตร ทองพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๙๐

เด็กหญิงกชกร ผาสุขสม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๙๑

เด็กหญิงจรรยพร หอมหวน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๙๒

เด็กหญิงนัทธ์หทัย แสนโกฏิ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๙๓

เด็กหญิงพิชญา ศรีทูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๙๔

เด็กหญิงพราวภูรี ด้วยนางรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๙๕

เด็กหญิงอรชา ริดด่านกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๙๖

เด็กหญิงอารัญญา สุขตระกูล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๙๗

เด็กชายกิตติธัช โนรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๙๘

เด็กชายทำเนียบ สมบุญเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๘๙๙

เด็กชายวันชัย แก้วคูนอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๐๐

เด็กชายเสน่ห์ แย้มขาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๐๑

เด็กชายอภิพัฒน์ ประขวัญครบุรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๐๒ เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์

บุญยอ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๐๓

เด็กหญิงกิติสิริภา เนืองกระโทก

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๐๔

เด็กหญิงเกวลิน คล้ายสงคราม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๐๕

เด็กหญิงฑิมพิกา เรืองคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๐๖

เด็กหญิงณิชกานต์ ปานชารี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๐๗

เด็กหญิงณิชกานต์ รนกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๐๘

เด็กหญิงพรศิริ ดอมไธสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๐๙

เด็กหญิงศันสนีย์ อาจขำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๑๐

เด็กหญิงสุจิรา จดรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๑๑

เด็กหญิงอัยญาริน บึงไกร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๑๒

เด็กหญิงอรปรียา ทาโปน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๑๓

เด็กชายกรกช แก้วกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๑๔

เด็กหญิงชนม์นิภา คำมะณี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๕ / ๔๙๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๑๕

เด็กชายอัครโยธิน ภิรมย์จิตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๑๖

เด็กหญิงปริศนา เหมวิหก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๑๗

เด็กหญิงธันยพร แสนยามูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๑๘

เด็กชายนัทธพงษ์ อนุสามิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๑๙

เด็กหญิงธิดา ศรีสำราญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๒๐

เด็กหญิงนัทชา ศรีทูล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๒๑

เด็กหญิงพิชชาภา บุญศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๒๒

เด็กหญิงแพรวา ราศีเมฆ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๒๓

เด็กหญิงรัตนา สารวัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๒๔

เด็กหญิงสุชาวดี ไม้งาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๒๕

เด็กหญิงสุธิดา มะลิงาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๒๖

เด็กหญิงอรนิสา นาใจรีบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๒๗

เด็กหญิงอุทุมพร ตาติจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๒๘

เด็กหญิงกัญธิมา คำใบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๒๙

เด็กหญิงชนัญกานต์ นุยอนรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๓๐

เด็กหญิงปวีย์ธิดา นิธิวัฒน์ธนากูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๓๑

เด็กหญิงตติยา เวชสุุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ จีนปรุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๓๓

เด็กชายวิวัฒน์ กองแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๓๔

เด็กหญิงศศิประภา คำมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๓๕

เด็กหญิงสมิตา ทบประดิษฐ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๓๖

เด็กชายต้นกล้า งามตา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๓๗

เด็กชายธนพล ข้อสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๓๘

เด็กชายธนากร บุญปลอด
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๓๙

เด็กชายปภังกร จรเอ้กา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๔๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ฤทธิไธสง

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๔๑

เด็กหญิงนฤมล เทศเมืองนาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๔๒

เด็กชายรัฐพล กำลังงาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๔๓

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ โม้คำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๔๔

เด็กหญิงอาริสา แพงทรัพย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๔๕

เด็กชายวิชัยยุทธ์ ชาติเชือ

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๔๖

เด็กหญิงกฤติมา สกุลมหาบดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๔๗

เด็กชายสรวิชญ์ สาลีเกิด
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๔๘

เด็กหญิงวราวรรณ เจริญท้าว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๔๙

เด็กหญิงสิรีธร แพงทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๕๐

เด็กชายจิรภัทร ยุวะบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๕๑

เด็กชายนพกร คุ้มไพฑูรย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๕๒

เด็กชายวรรธนัย บุญมาก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๕๓

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

วรรณสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๕๔

เด็กหญิงชัชฎาภา พูลเพิม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๕๕

เด็กหญิงเบญญาภา ปะทะมะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๕๖

เด็กหญิงปนัดดา เครือบุตรดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๕๗

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ มงคล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๕๘

เด็กหญิงอารียา คำไทย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๕๙

เด็กหญิงวรรณิดา คงเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๖๐

เด็กหญิงอมลวรรณ หงษ์ทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๖๑

เด็กชายภูมินทร์ ประสารแสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๖๒

เด็กชายธีรพัฒน์ วารินทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๖๓

เด็กชายวิรัตน์ ดวงกระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๖๔

เด็กชายสนธยา สุขเสมอ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๖๕

เด็กชายอนพัช วันศุกร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๖๖

เด็กหญิงสาริกา วงศ์มณีใส
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๖๗

เด็กหญิงวารุณี อ้นประถม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๖๘

เด็กหญิงพรนภา ศรีคำหาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมโคตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๗๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ การะเกษ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๗๑

เด็กชายดรัสพงศ์ มีแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ผิวพรม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๗๓

เด็กหญิงรวีวรรณ ทิมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๗๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญชิด
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๗๕

เด็กหญิงอรพรรณ หรรษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๗๖
นางสาวกุลภัสสร์สรณ์

เรือนชิน
๑๗/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๗๗

นางสาวจินตนา ทะเรรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๗๘

นางภัทรภร ดัดสำโรง
๓๐/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๗๙

นางสาวสมพร เรือนรส
๓๐/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๘๐

นางสาวสุรัลชนา เสมารัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๘๑

นางอมรรัตน์ วัฒนานุกูลกิจ
๐๕/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๘๒

นางอรทัย ศรีพรหม
๑๕/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๘๓

นางสาวเมธาวี โสภักดี
๒๕/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชมสำริด
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๘๕

เด็กชายบารมี สุทธิโชคมงคล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๘๖

เด็กชายพรชัย จันทรภู
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๘๗

เด็กหญิงเกวลิน โพธินางรอง

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๘๘

เด็กหญิงธนัญชนก ปะติตัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๘๙

เด็กหญิงพิชญธิดา กระแจะจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๙๐

เด็กหญิงรจนันท์ ทองดีนอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๙๑

เด็กหญิงภริตา อบอุ่น
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๙๒

เด็กชายชยุต สาดนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๙๓

เด็กชายอนันตศักดิ

์

วงษ์ลา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เข็มนางรอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๙๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชัยณรงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๙๖

เด็กชายศุภกร วงศ์งาม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๙๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กระชอนสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๙๘

เด็กหญิงอภิชญา อบอุ่น
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๕๙๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูชืนศรี

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๐๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วนางรอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธินางรอง

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๐๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ใหญ่กระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๐๓

เด็กชายพีรพัฒน์ คงทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๐๔

เด็กชายวิศวะ วงศ์งาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๐๕

เด็กชายธนบดี ยีสันเทียะ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๐๖

เด็กหญิงปาลิตา จันทร์ปะคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๐๗

เด็กหญิงชลฏา พระกระโทก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๐๘

เด็กชายวรวิช ชำนาญสืบ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๐๙

เด็กหญิงณภัทร เรืองปะคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๑๐

เด็กหญิงศศินิภา เทพจังหรีด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๑๑

เด็กชายใหม่ นาคหนู
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๑๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ ภารตุ้มเหลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๑๓

เด็กชายพรภวิษย์ กระแจะจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๑๔

เด็กชายธนาวุฒิ ชำนาญสืบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๑๕

เด็กหญิงอธิชา บุญเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๑๖

เด็กหญิงลูกนำ ถาวรพุธ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๑๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ มารสูตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ เข็มนางรอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๑๙

เด็กหญิงอารีนา งามสำโรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๒๐

เด็กหญิงพรพิมล เข็มนางรอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๒๑

เด็กชายนครินทร์ เรือนเพ็ชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๒๒

เด็กชายวิรัตน์ ทองจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๒๓

เด็กหญิงวิริญญา ฉิมพลี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๒๔

เด็กหญิงเกศกนก แต้มพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๒๕

เด็กหญิงรัชนีวรรณ สาดนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๒๖

เด็กชายปองภพ จีบจอหอ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๒๗

เด็กชายกีรติ ราษีเมฆ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๒๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

นาคนางรอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๒๙

เด็กหญิงพิยดา ขุนชาญโหมก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๓๐

นางสาวปยนุช ใหญ่กระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๓๑

เด็กชายรพีภัทร เรืองปะคำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๓๒

เด็กชายสุริวงศ์ ทองบ่อ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๓๓

เด็กหญิงสุชาดา โมกภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๓๔

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ชูแฉล้ม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๓๕

เด็กหญิงศศินิภา พันธ์ฐาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๓๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สิงห์ทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๓๗

เด็กหญิงมาริสา ปกโคทานัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๓๘

เด็กหญิงศศิกานต์ สิงห์ชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๓๙

เด็กหญิงสุธิดา เคียงเคีย
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๔๐

นางสาวสุธิตา ตุนาหงัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๔๑

เด็กชายอนาวิล อินทร์นอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๔๒

เด็กชายสุรารักษ์ เกตุศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๔๓

เด็กชายชาคริสต์ อินไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๔๔

เด็กชายจิรายุทธ แกล้มกล้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๔๕

เด็กชายณรงค์ชัย เสตตะสิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๔๖

เด็กชายศักดา ใจกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๔๗

เด็กชายเดชาธร นาราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๔๘

เด็กชายนิรุตต์ พูนสดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๔๙

เด็กชายนัฐพงษ์ ทีรัก

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๕๐

เด็กชายปยพัทธ์ คุณปกรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๕๑

เด็กชายมนัส เจริญเกษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๕๒

เด็กชายเสกสรรค์ อ่วมอาจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๕๓

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ คำเกษ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๕๔

เด็กหญิงนิพาดา ใจดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา ห้ากระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๕๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ หลงคำมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๕๗

เด็กชายยอดธง แสงสุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๕๘

เด็กชายไพรัตน์ ฤทธิไธสง

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๕๙

เด็กหญิงกัญญานัฐ พนมรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๖๐

เด็กชายอิสระ กิจการ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๖๑

เด็กหญิงสิริกัลยา โชรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๖๒

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ทองเฟอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๖๓

นางสาวธนิตา นามฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๖๔

นางอาทิตยา ตุ้มจงกล
๐๔/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๖๕

นางสาวอ้อมฤดี เมืองศรี
๒๒/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๖๖

เด็กชายธนภัทร บุญอบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๖๗

เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่ตัง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๖๘

เด็กชายนันทชัย ทิพย์อักษร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๖๙

เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

จรเอ้กา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๗๐

เด็กชายบุรธัช นาคีสังข์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๗๑

เด็กชายพงศ์ธิพันธ์ ผิวพรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๗๒

เด็กชายภานุ สุเลนรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๗๓

เด็กชายสัณหวัช ปกโกทะสัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๗๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ ยงปญญา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๗๕

เด็กชายอดุลศักดิ

์

อำสา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๗๖

เด็กหญิงบุญยวีร์ มากกว่าวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๗๗

เด็กหญิงปวีณา จินเกา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๗๘

เด็กหญิงภาวิลัย ใผจังหรีด
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๗๙

เด็กชายอาทิตย์ ฉิมชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๘๐

เด็กหญิงจันทกานต์ แววกระโทก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๘๑

เด็กหญิงรัตติกาล มิงามรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๘๒

เด็กชายชลิต ช่างพะเนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๘๓

เด็กชายชนันธร พิจารณาครบุรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๘๔

เด็กชายณัฐพนธ์ พรมนัส
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๘๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ชาญปอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๘๖

เด็กชายธนิน จุลมาศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๘๗

เด็กชายนัฐภูมิ ชามลตรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๘๘

เด็กชายปรวิช คชแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๘๙

เด็กชายสหชาติ โสชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๐ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๙๐

เด็กหญิงชลิตา ละสามา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๙๑

เด็กหญิงทรายขวัญ ปะนาเต
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๙๒

เด็กหญิงธัญจิรา สาวมนตรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๙๓ เด็กหญิงปริมประภาภรณ์

พวงปะคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๙๔

เด็กหญิงปราณวาด ศรีขำหาญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๙๕

เด็กหญิงมาลิสา เตยจังหรีด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๙๖

เด็กหญิงอารยา จิตนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๙๗

เด็กหญิงดวงพร สมโสม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๙๘

เด็กหญิงธันย์ชนก โภคทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๐๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ห้ากระโทก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๐๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พาราครบุรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๐๑

เด็กชายปญญพนต์ ปานศรีแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ จันนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๐๓

เด็กชายพชรดนัย ศรีจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๐๔

เด็กชายพิทักษ์ บังลับแลง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๐๕

เด็กชายวุฒิชัย ทิพย์อักษร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๐๖

เด็กชายอติเทพ เศิกศิริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๐๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงเจริญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๐๘

เด็กหญิงประภาพร ประสงค์ดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๐๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สมนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๑๐

เด็กหญิงวรัทยา รูปกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๑๑

เด็กหญิงวรรณิดา โคตุเสนา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๑๒

เด็กหญิงอภิชญา ช่างพะเนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๑๓

เด็กชายวิษณุ ยากระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๑๔

เด็กชายกฤษณะ เร่งงาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๑๕

เด็กชายนิรุช จูงกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๑๖

เด็กชายณัฐพล ช่วยจังหรีด
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๑๗

เด็กชายพีรพงษ์ อรัญพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๑๘

เด็กหญิงเกตุณัฐชา ขันประโคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๑๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ทิศกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๒๐

เด็กหญิงวรนุช ยงปญญา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๒๑

เด็กหญิงนัขชา พานิชย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๒๒

เด็กหญิงวิยดา เหลืองเอียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๒๓

เด็กชายศิลา ทุมทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๒๔

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

สิทธิกาล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๒๕

เด็กหญิงกัลยาณา ยวงรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๒๖

เด็กหญิงกมลชนก คงเครือ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๒๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทิศกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๒๘

เด็กหญิงทิวากร หอมกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๒๙

เด็กหญิงสิราวรรณ ทิพย์พันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๓๐

เด็กหญิงดอกฝาย แหลมไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มาประจวบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๓๒

เด็กชายภูวเนตร ปะวันมาตา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๓๓

เด็กหญิงวัทนพร ลาลุน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๓๔

เด็กหญิงกิตติพร ขนานไทย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๓๕

เด็กหญิงสุดาณี ชาลี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๓๖

เด็กชายธนกร บุญเกิด
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชายอรัญ วัดชายอรัญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๓๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เวทไธสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชายอรัญ วัดชายอรัญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๓๘

เด็กชายกฤตพร ช่วงไธสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๓๙

เด็กชายโชติพัฒน์ นครแก้วโย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๔๐

เด็กชายนิธิกร
กองแก้วกาเหรียญ ๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๔๑

เด็กชายศิรศักดิ

์

ปุรา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๔๒

เด็กชายสมประสงค์ อุดมสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๔๓

นายสรศักดิ

์

บุญบำรุง
๒/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๔๔

นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัย
๒๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๔๕

เด็กหญิงอารียา พลดงนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๔๖

เด็กหญิงพรชนก สุขเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๔๗

เด็กหญิงนครินทร์ ทศราช
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๔๘

เด็กหญิงศศิตา ตาปราบ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๔๙

เด็กหญิงภัณฑิลา เดชบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๕๐

เด็กหญิงกชกร ทศทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๕๑

เด็กหญิงครวญศิริ เวทไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๕๒

เด็กชายรพีภัทร กองโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๕๓

เด็กชายศุภวิชญ์ สิงห์จารย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๕๔

เด็กชายปณณวัฒน์ วิกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๕๕

เด็กชายศักดา แวทไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๕๖

เด็กหญิงธิติยา ชาติทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๕๗

เด็กหญิงดารกา แวทไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๕๘

เด็กหญิงอารียา คำนัล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๕๙

เด็กหญิงอรวรรณ ภาษี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๖๐

เด็กหญิงกนกพร แรมสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๖๑

เด็กหญิงศิริขวัญ สิวไธสง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๖๒

เด็กหญิงณัชชา ภูพวก

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๖๓

เด็กหญิงจิตสุภา หลีกประโคน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๖๔

นางบุญโฮม หาญณรงค์
๒๕/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๖๕

นางพะยอม อาบไธสง
๒๗/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๖๖

นางอัญชลี แผลงประพันธ์ ๗/๐๘/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๖๗

นางอุรไรวรรณ แสงพุ่ม
๑๐/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๖๘

นายชัยวัติ ศรีวารี
๒๕/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๖๙

นางปราณี เเพงเเสงไพศาล
๒๐/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๗๐

นายปญญา ไตรทิพย์
๑๙/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๗๑

นายสังคม เเพงแสงไพศาล
๑๕/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๗๒

นางสาวเอมฤดี พิมพา
๒๑/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๗๓

เด็กชายชินวัตร บรรยง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ หมันสดับ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๗๕

เด็กชายพงษ์พันธ์ ภูมิชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๗๖

เด็กชายมนัส นมัสศิลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๗๗

เด็กชายสิทธิชัย งามสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๗๘

เด็กชายอนุรักษ์ มาตย์นอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๗๙

เด็กชายอิสระ คตชัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๘๐

เด็กหญิงคีตภัทร ตู้จำรูญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๘๑

เด็กหญิงจิระวรรณ หวลไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๘๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พลจำเนียร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๘๓

เด็กหญิงญดาวรรณ แดงจันทึก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๘๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กิจการ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๘๕

เด็กหญิงธัญชนก มารศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๘๖

เด็กหญิงนรินทิรา สุระศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๘๗

เด็กหญิงปนัดดา อาจปราบ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๘๘

เด็กหญิงพิมลวรรณ เข็มนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๘๙

เด็กหญิงวชิรพันธ์ จ่าพิมาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๙๐

เด็กชายธวัตน์ชัย มากพูน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๙๑

เด็กหญิงสร้อยฟา วันนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๙๒

นางสาวจงกรณ์ ชมพูวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๙๓

นางชุมสิริ ตากกะโทก
๑๑/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๙๔

นางณฐินีพร กนกสิทธิพงษ์

์

๒๕/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๙๕

นางณัฐฐิราภรณ์ แก้วมา
๑๒/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๙๖

นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสง
๓๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๙๗

นางสาวประภาศรี สีวไธสง
๒๗/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๙๘

นายมรกต วรจักร
๐๙/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๑๙๙

นางยุพาพร เทวรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๐๐

นางสุดารันต์ หลงพิมาย
๐๕/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๐๑

นางสาวสุวนันท์ เพิมพูน

่

๑๗/๐๖/๒๕๓๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๐๒

นางสาวอภิญญา สดสร้อย
๖/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๐๓

นางสาวชนิดาภา ศรีละพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๐๔

นายปรเมศร์ ชัยหงส์ษา
๑๒/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๐๕

นายถาวร กิงไธสง

่

๑๔/๑๑/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๐๖

นางละไม วรรณจักร์
๑๒/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๐๗

นางศิรดา ปญญา
๑๖/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๐๘

นายสมจิตร เรียงสิริ
๒๔/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๐๙

นางสุวรรณี นาดี ๓/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๑๐

นางศศิร์อร เดชาปภากร
๑๖/๐๑/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๑๑

เด็กชายกฤษณะ ผาแดง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๑๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ แท่นทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๑๓

เด็กหญิงเพชรลัดดา ธนะเพิม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๑๔

เด็กชายเจษฎา ถินพยัคฆ์

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๑๕

เด็กชายชัยชนะ เตยไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๑๖

เด็กชายชวลิต ต้ายไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๑๗

เด็กชายณัฐกานต์ โลนไธสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ขอบแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๑๙

เด็กชายนพรัตน์ เทียงไธสง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๒๐

เด็กชายปญจพล เล็นไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๒๑

เด็กชายวันทยาวุธ รอดไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๒๒

เด็กหญิงจตุพร นิลนนท์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๒๓

เด็กหญิงนันทิกา จันทร์รักษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๒๔

เด็กหญิงปณิดา วันสาสืบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๒๕

เด็กหญิงปราถนา เรียนไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๒๖

เด็กหญิงพิมพิศา แก้วจันดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๒๗

เด็กหญิงพิมนภา สร้างนานอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๒๘

เด็กหญิงพรธีรา หล้าศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๒๙

เด็กหญิงมาติกา ต้ายไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๓๐

เด็กหญิงวนิดา ช่างเหล็ก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๓๑

เด็กหญิงสริมน สอนโพนงาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๓๒

เด็กหญิงอรอนงค์ คืดนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๓๓

เด็กหญิงฐิติมา ต้ายไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๓๔

เด็กชายทินกร บัวมาต
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๓๕

เด็กชายวรเมธ เอกสันติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๓๖

เด็กหญิงอรอุมา เตยไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ วิเศษวงศา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๓๘

เด็กหญิงพัชรวี กุลอุปฮาด
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๓๙

นางสาวกลีบผกา พนาจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๔๐

นายธนา โด่งพิมาย
๒๒/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๔๑

นางนภัสสร เทียมไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๔๒

นางบุศรินทร์ แพนแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๔๓

นางสาวพัชรี พลายงาม
๐๒/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๔๔

นางพิศมัย แสงสุนานนท์
๐๒/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๔๕

นางสาววิวา พนาจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๔๖

นางสาววีนัส แสนจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๔๗

นางสาวศิรประภา สุรวิทย์
๑๖/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๔๘

นางสารภี เผือกเอียม

่

๐๙/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๔๙

นางอ้อมเดือน แสนศึก
๒/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๕๐

นายเจษฎา ศรีละบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๕๑

นายเพชรฎา พรไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๕๒

เด็กชายณัฐพล อยู่สาโก
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๕๓

เด็กชายอนุสิกข์ บำรุงชีพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๕๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ คนตรง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๕๕

เด็กหญิงนภัสสร พุ่มพวง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๕๖

เด็กหญิงอทิตยา ผ่องขำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๕๗

นายปราชญ์ณา ทองงาม
๑๒/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๕๘

เด็กชายจรณชัย เว้นบาป
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๕๙

เด็กหญิงชุติมา อัครวงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๖๐

เด็กหญิงณัฐณิชา กิงพุดซา

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๖๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สมศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๖๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ สอดทรัพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๖๓

เด็กหญิงดวงพร มวลทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๖๔

เด็กหญิงนภสร มวลทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๖๕

เด็กหญิงนรินรัตน์ นรากูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๖๖

เด็กชายนรุตม์ แก้วยงกฏ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๖๗

เด็กหญิงณิชาภัทร นาคะพงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๖๘

เด็กหญิงนุชิตา จัตุกูล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๖๙

เด็กชายปพนสรรค์ บุญหนัก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๗๐

เด็กหญิงปวิชญา ลีลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๗๑

เด็กหญิงพรนภัส อภัยจิตต์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๗๒

เด็กชายพูนทรัพย์ อัมพะวัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๗๓

เด็กหญิงภดาณิชา ธนาสูรย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๗๔

เด็กชายศิริภัทร คำกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๗๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุระขันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๗๖

เด็กหญิงสายนำผึง

้

สมัยกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๗๗

เด็กหญิงสุชาดา ทองดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิลชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๗๙

เด็กหญิงสุพรรณิภา อยู่สาโก
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๘๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แปนทองมอญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๘๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ แผนสันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๘๒

เด็กหญิงอริสา ขามประโคน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๘๓

เด็กหญิงกนิษฐา ไรกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๘๔

เด็กชายณัฐพล ชูอาวุธ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๘๕

เด็กชายธีรดนย์ อุตรวิเชียร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๘๖

เด็กหญิงปริยากร พรมศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๘๗

เด็กหญิงจิดาภา ธิกา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๘๘

เด็กหญิงณัฐชา จิตระเบียบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๘๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ยอดวงษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๙๐

เด็กหญิงสุมารี เต้นภูษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๙๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ มูลคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๙๒

เด็กชายชานน โตดตามี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๙๓

เด็กหญิงทิพกฤตา วารินกุฏ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๙๔

เด็กหญิงพัชราพร มงคลยุทธ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๙๕

เด็กชายภูริช นาราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๙๖

เด็กหญิงสมปอง ธิกา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๙๗

เด็กหญิงสุกานดา พูลนาผล
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๙๘

เด็กหญิงเสาวภาพ ศรีลาชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๒๙๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ งามศิลป
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๐๐

นางสาวภควดี พิมพ์เสน
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๐๑

นางสาวศสินา อุดมสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๐๒

นางสาวสุภาวดี พุ่มพวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๐๓

เด็กหญิงชนิการ์ ไกรหอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๐๔

นางสาวเบญจพร ฉกรรจ์ศิลป
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๐๕

นางสาวภัทราพร บุญยิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๐๖

เด็กหญิงศริดา สำรวจวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๐๗

นางสาวตาดสวรรณ์ หงษารัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๐๘

นางสาวสุวีณา ชืนชม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๐๙

นางสาวศิรินารถ จันทร์ใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๑๐

เด็กหญิงสุริยาพร นาคพินิจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๑๑

เด็กหญิงนฤมล อุตรวิเชียร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๑๒

นางสาววิชิตา หมันยืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๑๓

นางสาวหิรัณยา กุยลอยทาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๑๔
นางสาวจันทราลักษณ์

หงษารัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๑๕

นางสาวชลธิชา สุฤทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๑๖

นางสาววาสนา คชราช
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๑๗

นายสุวัฒน์ คำควร
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๑๘

นางสาวศศิกาญจน์ ติสาขา
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๑๙

นายวัฒนา แสนระวัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๒๐

นางสาวชยุดา ขาวงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๒๑

นางสาววิภาวดี บำรุงชีพ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๒๒

นายพงศ์พัทธ์ คลายทุกข์
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๒๓

นางสาวศิริญาภรณ์ นครวงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๒๔

นายศุภณัฐ มะริดรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๒๕

นายสิครินทร์ อินพลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๒๖

นายอธิพงษ์ รินทร์จันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๒๗

นางสาวพิมพ์ลดา จันทะคาด
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๒๘

นายวิทยา โกกะบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๒๙

นางสาวกฤติกานต์ ศรีอินทร์อ่อน
๘/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๓๐

นางสาวจามรี สมานชาติ
๔/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๓๑

นางจุฑามาศ ชาติภูธร
๒๖/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๓๒

นางดวงพร ปลังกลาง

่

๙/๐๒/๒๕๑๕
โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๓๓

นางประภาพร ไชยมงคล
๑๒/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๓๔

นางพิมานมาศ มัจฉาชาญ
๒๒/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๓๕

นางวัลลภา อนุพันธ์
๘/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๓๖

นางสาววิจิตร ใสแจ่ม
๒๔/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๓๗

นางสุนันทา คำพิสาร
๒๕/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๓๘

นางสุพัตรา เหลือหลาย
๑๕/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๓๙

นางสาวสุภานัน นุชนารถ
๒/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๔๐

นางสุภิดา พรมรุกขชาติ
๑๖/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๔๑

นางสาวสุวรรณา สมัญญา
๒๖/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๔๒

นางอนงค์ สุวรรณรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๔๓

นางสาวอรดา เบญจศาสตร์

๓๑/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๔๔

นางอรวรรณ จันทร์สุรี
๑๐/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๔๕

นางสาวอรุณรัตน์ จรุงกันฑ์
๑๙/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๔๖

เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีโม่ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๔๗

เด็กชายอนุชา แก้วมืด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๔๘

เด็กหญิงอภิญญา อาจคิดการ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๔๙

เด็กหญิงชลธิชา แสงคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๕๐

เด็กหญิงอาทิตติยา ละครรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๕๑

เด็กหญิงสุวิชา โยยรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๕๒

เด็กหญิงชนิดา ศิริสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๕๓

เด็กหญิงสุภาพร ไขแสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๕๔

เด็กหญิงเฟองฟา ยอดจงรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๕๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศิริสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๕๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศิริสุข
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๕๗

เด็กหญิงพรนิภา ศิริสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๕๘

เด็กชายณัฐดนัย ศิริสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๕๙

เด็กชายวราเทพ เบืองบน

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๖๐

เด็กหญิงศิวพร แสนสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๖๑

เด็กหญิงศิตาภรณ์ จานรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๖๒

เด็กหญิงอริญา ศิริสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๖๓

เด็กชายสุทัศน์ บุราณสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๖๔

เด็กชายวุฒินันท์ ศิริสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๖๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ จงรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๖๖

เด็กหญิงรัชนีกร ศิริสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๖๗

นายธนากร ทองคำสาร
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๖๘

เด็กหญิงวิชุดา จานรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๖๙

เด็กชายเอกรัตน์ จงรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๘ / ๔๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๗๐

เด็กชายชนินท์ ทองดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๗๑

เด็กหญิงศศิธร น้อยหา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๗๒

เด็กชายภูริพัฒน์ สัตถาผล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดไตรภูมิ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๗๓

เด็กชายเมษา สุนาหว้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดไตรภูมิ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๗๔

เด็กหญิงนัยญนา ยุยรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดไตรภูมิ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๗๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สังโสมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดไตรภูมิ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๗๖

เด็กชายธนภัทร กองทรัพย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดไตรภูมิ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๗๗

เด็กชายวรวุฒิ ศรีภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดไตรภูมิ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๗๘

เด็กชายปรเมษฐ์ สิงห์ทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดไตรภูมิ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๗๙

เด็กชายภูวดล ประทุมแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดไตรภูมิ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๘๐

เด็กชายชาตรี สมบูรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดไตรภูมิ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ คำแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดไตรภูมิ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๘๒

เด็กชายอนุชา โยยรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๘๓

เด็กหญิงจิรัชยา ปนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๘๔

เด็กหญิงนูรูลฮูดา เอียดยี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๘๕

เด็กชายภูชนะ สระดอน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๘๖

เด็กชายพลกร ปจจฉิมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๘๗

เด็กชายปรัชญา จุตาผิว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๘๘

เด็กชายนัฐวุฒิ หลักด่าน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๘๙

เด็กชายพิษณุ หนองหาร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๙๐

เด็กชายจารุพงษ์ วิชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ แดงวิบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๙๒

เด็กชายอนันตชัย นบน้อม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๙๓

เด็กชายกิตติภพ ศิลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๙๔

เด็กชายณัฐชัย คงกำเนิด
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๙๕

เด็กชายธนพัฒน์ มะโนรส

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๙๖

เด็กชายศุภกิตต์ ชะรัดรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๙๗

เด็กชายปรัชญา บุญเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๙๘

เด็กชายธีรพงศ์ ดวงศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๓๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ลาวงษ์พูลศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๐๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชมภู
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๐๑

เด็กหญิงสุธิดา จะริรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๐๒

เด็กหญิงชารีรัตน์ ยังวารี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๐๓

เด็กหญิงอรทัย ดาศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๐๔

เด็กหญิงกานต์ทิตา ชัยสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๐๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๐๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สังข์อุ่ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๐๗

เด็กหญิงไอลดา สุวรรณแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๐๘

เด็กหญิงดลฤดี สินศิริ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๐๙

เด็กหญิงจันทิมา เถาวงษา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๑๐

เด็กชายกิตติกร แซ่แต้
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๑๑

เด็กหญิงปยพร ศรีบุญเรือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๑๒

เด็กชายณรงค์ชัย ปกกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๑๓

เด็กหญิงธิดาวดี สอนเพลีย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๑๔

เด็กชายทรงพล วิเศษยา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๑๕

เด็กชายกฤษดา ฤทธิรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศาลางาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๑๗

เด็กหญิงศิรินภา กะอาจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๑๘

เด็กหญิงรุ่งนภา มีทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๑๙

เด็กหญิงรติกาล สังฆมณี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๒๐

เด็กหญิงวิสา ภักดีนัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๒๑

เด็กชายธนกรณ์ เพชรกล้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์ศิริ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๒๓

เด็กชายดนุเดช นีระวัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๒๔

เด็กชายภาณุพงษ์ ผมพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๒๕

เด็กชายพิเชฐ การุณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๒๖

เด็กหญิงประภาพร เปดสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๒๗

เด็กหญิงศศิกาญณ์ น้อยพรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๒๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไมหรือ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๒๙

เด็กหญิงสุวัจนี ตามสายสุด
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ปนหอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๓๑

เด็กชายนัฐพล ปะนิทานะโต
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๓๒

เด็กชายแก้วกล้า สาจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๓๓

เด็กชายคมกริช กองน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๓๔

เด็กชายนพณัฐ ชืนชม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๓๕

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ธรรมโชติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๓๖

เด็กหญิงอรัญญา เพ็งมณี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๓๗

เด็กชายณัฐฐาปกรณ์ ยิงดี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๓๘

เด็กชายตะวัน ชินรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๓๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เหล่าผง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๐ / ๔๙๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๔๐

เด็กชายกิตติพงศ์ เพ็งพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๔๑

เด็กหญิงญาณีน ล่อดงบัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๔๒

เด็กชายยศอนันต์ พาสว่าง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๔๓

เด็กหญิงนิศรา บุญอภัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๔๔

เด็กชายนพชัย เนือแก้ว

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๔๕

เด็กชายสาคร คำไทย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๔๖

เด็กชายชานน อะนุชาติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๔๗

เด็กหญิงจิระนันท์ วรชินา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๔๘

เด็กหญิงสุทธิสา ชารัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๔๙

เด็กหญิงบุปผา ปะพะลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๕๐

เด็กหญิงพรรณทิพา ชารัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ทัพวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๕๒

เด็กหญิงมุทิตา บุญสอน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๕๓

เด็กหญิงศศิวิมล ซ้ายสนาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๕๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทามี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๕๕

เด็กชายณัฐพล ภิรมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๕๖

เด็กชายเฉลิมชัย ชมภู
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๕๗

เด็กชายทินกร สุพสร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๕๘

เด็กชายมงคลชัย กระแสโสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๕๙

เด็กชายตะวัน อินทิพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๖๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดชแพง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๖๑

เด็กชายจักรพงษ์ สิมมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๖๒

นายภูษิต คะเชนรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๖๓

เด็กชายทักษ์ดนัย ชะนุดรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๖๔

เด็กชายคณาธิป เพชรเลิศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๖๕

เด็กหญิงปทมาวดี ใจแสน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๖๖

เด็กหญิงพิยดา กองชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๖๗

เด็กหญิงโสมผกา วิชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๖๘

เด็กหญิงนภัสรณ์ เปษาโก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๖๙

เด็กชายเมธา ก่อแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๗๐

เด็กชายกฤษดา ชะรารัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๗๑

เด็กชายสุทธินันท์ สืบเพ็ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๗๒

เด็กชายนครินทร์ บุศย์รัศมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๗๓

เด็กชายสุทิน ประดิษฐ์ศิลป
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๗๔

เด็กชายอนันต์ พรมเทศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๗๕

เด็กหญิงปนัสยา สุดลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ องค์แก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๗๗

เด็กหญิงแพรวพรรณ กองน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๗๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ไมรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๗๙

เด็กชายวุฒิชัย บุญเทศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๘๐

เด็กหญิงพิมพ์ผกา สิงห์แก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๘๑

เด็กหญิงพรนภา กุลดารัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๘๒

เด็กหญิงจิตรทิวา มีแสวง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๘๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจริญรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๘๔

เด็กชายภาณุเดช แก้วสีนอ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๘๕

เด็กชายนัฐกร เขียวเซ็น

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๘๖

เด็กชายฐิติพงศ์ เกวิโก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๘๗

เด็กชายสันติ สุริยะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๘๘

เด็กชายธเนศ ภิรมย์พงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๘๙

เด็กหญิงดนยา สาโพนทัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๙๐

เด็กชายจตุพล กองพิลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๙๑

เด็กชายธาราดล ศิลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๙๒

เด็กหญิงพรรพัสษา จันโท
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๙๓

เด็กหญิงภัทรดา แข็งฉลาด
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๙๔

เด็กชายอัมรินทร์ อะช่วยรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๙๕

เด็กชายณัฐพล ปกการะนัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๙๖

เด็กชายดิเรก จันทะเสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๙๗

เด็กชายจูรกิจ ไทยเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๙๘

เด็กชายธนาวุฒิ ธรรมดา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๔๙๙

เด็กชายภาสกร อินทรา
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๐๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปุญญธรพัฒนะกุล ๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๐๑

เด็กชายธนะวัฒน์ ดวงจันทึก
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๐๒

เด็กชายธิเบต เพ็งศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๐๓

เด็กหญิงปาริชาติ พรึกรุ่งโรจน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๐๔

เด็กชายประกาศิต บรรจง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๐๕

เด็กชายภูชนะ จันทะศิลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๐๖

เด็กชายวัฒนา มาลาสูตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๐๗

เด็กหญิงชินันพร โททนะพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๐๘

เด็กหญิงกัลยาณี ทามี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๐๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทามี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๒ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๑๐

เด็กหญิงวิรัญชนา อินทร์ประสงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๑๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ดีมาก
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๑๒

เด็กหญิงวัชรภา คำปะทา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๑๓

เด็กหญิงณิชาภัทร ฉิมมา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๑๔

เด็กชายอรรถพล ชะตารัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๑๕

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ พวงอ่อน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๑๖

เด็กหญิงเกียรติสุดา ชืนรัมย์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๑๗

เด็กหญิงชลธิชา รุ่งเรือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๑๘

เด็กหญิงณัฐวดี มณีศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๑๙

เด็กหญิงทานตะวัน ชะบัวรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๒๐

เด็กหญิงธิญาดา ว่องไว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๒๑

เด็กหญิงนภาชนก เวียงสิมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๒๒

เด็กหญิงนุชจรี สะอาดรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๒๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ คงมัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๒๔

เด็กหญิงปนัดดา สืบเพ็ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๒๕

เด็กหญิงประภัสสร กุลดารัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๒๖

เด็กหญิงพรประภา จดรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๒๗

เด็กหญิงพลอยนรี เทียงธรรม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๒๘

เด็กหญิงพิมพ์พิไล แสงสว่าง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๒๙

เด็กหญิงวรินทรา ปลืม

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๓๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ เชวรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๓๑

เด็กหญิงศุภิสรา ชะตารัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๓๒

เด็กหญิงสรวรรณ ช้อนรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๓๓

เด็กหญิงสิรินทิพย์ แสนรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๓๔

เด็กหญิงสิรามล บัวทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๓๕

เด็กหญิงสุพิชญา ปทุมรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๓๖

เด็กหญิงสุภาพร ยืนรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๓๗

เด็กหญิงอรชร นะโนรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๓๘

เด็กหญิงอำนวยพร ศูนย์รัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๓๙

เด็กหญิงนำฝน ชารัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๔๐

เด็กชายคงกฤต ช่อรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๔๑

เด็กชายสุระศักดิ

์

สาลีงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๔๒

เด็กหญิงพิชญา คนดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๔๓

เด็กหญิงสุภัคพรรณ ยิมรัมย์

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๔๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทุมชะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๔๕

เด็กหญิงอริสา เงางาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๔๖

เด็กหญิงอริสา บำรุงธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๔๗

เด็กหญิงณัฐชาวดี บุตรดีวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๔๘

เด็กชายกชกร อาจอาสา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๔๙

เด็กชายชลธิศ เนืองจำนงค์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๕๐

เด็กชายชนะกานต์ ช้อนรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๕๑

เด็กชายชินวัฒน์ ด่านสูงเนิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๕๒

เด็กชายไตรภพ เจริญยิง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๕๓

เด็กชายบุญลือ จันทร์สน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๕๔

เด็กชายวสันต์ชัย ไพกะเพศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๕๕

เด็กชายวีรพล มณีบู่
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๕๖

เด็กชายสิทธิพร เปาเงิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๕๗

เด็กชายสุรวุธ แพงเพ็ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๕๘

เด็กชายแสงสุรีย์ โคตรปจจิม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๕๙

เด็กชายอนุชิต เสิงสูงเนิน

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๖๐

เด็กชายเอกพล น้อยตา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๖๑

เด็กชายเอกลักษณ์ เชือหงษ์

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๖๒

เด็กหญิงเขมิกา เอกบูรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๖๓

เด็กหญิงจิระนันท์ ชอบทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๖๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศาลางาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๖๕

เด็กหญิงชลาลัย บัวทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๖๖

เด็กหญิงชลิดา ยุทธรรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๖๗

เด็กหญิงนิตยา จันจร
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๖๘

เด็กหญิงปรียานุช โชครัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ ยอดสะเทิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๗๐

เด็กหญิงพรรภษา พุฒิจีบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๗๑

เด็กหญิงพัชรี จันทร์งาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๗๒

เด็กหญิงเพชรา บูรณะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๗๓

เด็กหญิงแพรวา ศุภโรจนชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๗๔

เด็กหญิงมัณฑิตา แกมรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๗๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลีประโคน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๗๖

เด็กหญิงวรรณกานต์ จาบไธสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๗๗

เด็กหญิงสิริจันทร์ พรศรีสิริศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๗๘

เด็กหญิงสุกานดา จันทราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงษ์คำจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๘๐

เด็กหญิงสุนิษา ฉวิกขุนรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๘๑

เด็กหญิงสุภัสสร แก้วอาสา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๘๒

เด็กหญิงสุลาวรรณ วาริน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๘๓

เด็กหญิงอัจฉริยา โพธิทอง

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๘๔

เด็กหญิงอาริยา เจริญศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๘๕

เด็กหญิงอุทุมพร ชารัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๘๖

นางสาวรุ่งรัตน์ หลิมเล็ก
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๘๗

นางสาวรุ่งทิพย์ โยธะกาลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๘๘

เด็กชายชาญชัย โพธิศรีทอง

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๘๙

นายศราวุฒิ แสวงสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๙๐

นายศิริศักดิ

์

มากมี
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๙๑

นางสาวจารุณี องอาจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๙๒

นางสาวเจนนิภา ศิริธรรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๙๓

นางสาวชดาพร ชิดนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๙๔

เด็กหญิงนรินทร ด่านสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๙๕

เด็กหญิงนัฐชา เชวรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๙๖

นางสาวพัชรีภรณ์ พงษ์เพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๙๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ลีประโคน
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๙๘

นางสาวมาลิณี แพรศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๕๙๙

นางสาวศศิประภา นามบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๐๐

นางสาวศุภลักษณ์ สะอาดรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๐๑

เด็กหญิงสรณีย์ หยุดรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๐๒

นางสาวสุวภา ชะวูรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๐๓

นางสาวอโนชา ทองแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๐๔

เด็กชายธวัชชัย แสงเทียน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๐๕

นางสาวณารีรัตน์ ยอดคำตัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๐๖
นางสาวพรรณประภา

ชารัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๐๗

นางสาวอภิญญา เวชสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๐๘

นายคัมภีร์ คำประกอบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๐๙

นางสาววิลัยลักษณ์ การรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๑๐

นางสาวอรัญญา จันทร์สำโรง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๑๑

นายวรกิจ ขอนรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๑๒

นางสาวบุษยมาศ การะปกษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๑๓

นางสาวภัทราภรณ์ ไพกะเพศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๑๔

นางสาวรุ่งระวี ศูนย์รัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๑๕

นางสาวลำดวน บุตรงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๑๖

นางสาววิภาดา ศรีโพธิงาม

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๑๗

นางสาวสุพัตตรา ชินรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๑๘

นางสาวอังคณา ชีรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๑๙

นางสาวอินทิรา เนาวิรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๒๐

นางสาวคุณัญญา ราศรีประโคน

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๒๑

เด็กชายธราธร ธิโกศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๒๒

เด็กชายภูวดล แก้วโพธิพระ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๒๓

เด็กหญิงพาธิดา อินจันทุม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๒๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ ประเสริฐโส
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๒๕

เด็กหญิงชุติมา มากล่อง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๒๖

เด็กชายนัทธพงศ์ ผลพยุง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๒๗

นางธินิดา พิลาลำ
๑๗/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๒๘

นางสาวคณิศร จูงาม
๑๗/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๒๙

นางสถาพร วงษ์สายตา
๒๗/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๓๐

นายสาคร วงษ์สายตา
๒๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๓๑

นายธนโชติ เพ็งสอน
๒๓/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๓๒

เด็กหญิงพิชชากร คุณยง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๓๓

เด็กหญิงพิมพ์พิมล พวงพอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๓๔

เด็กหญิงบุญธิชา พรมศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๓๕

เด็กหญิงเบญญาภา ทรงพระ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๓๖

เด็กหญิงศิริพร ปมณี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๓๗

เด็กหญิงณัฐสุดา ดวงศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๓๘

เด็กหญิงปยมาศ พรมศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๓๙

เด็กชายภูตะวัน ยินดีรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๔๐

เด็กหญิงจิราพร โปยทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๔๑

เด็กหญิงศศิปรียา สินสุพรรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๔๒

เด็กชายพิชิต บุญเจริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๔๓

เด็กหญิงรัตนา สืบเทพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๔๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุบผาชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๔๕

เด็กชายชาคริต ขวัญใจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๔๖

เด็กหญิงฟามุ่ย เชิดรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๔๗

นายวัฒนชัย กูลใจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๔๘

เด็กชายพลพล เวลาเกิด
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๔๙

เด็กชายธนศักดิ

์

ประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๕๐

เด็กชายศรราม โพนทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๕๑

เด็กชายสวิส ศรีไสล
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๕๒

เด็กชายปราโมทย์ ชารัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๕๓

เด็กชายอาชานนท์ เสาวกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๕๔

เด็กชายอรัญ ชะระรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๕๕

เด็กชายพัชรพล ชารัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๕๖

เด็กชายตรีวิชญ์ คัดชาญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๕๗
เด็กหญิงอัญติยากรณ์ คุณยง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๕๘

เด็กหญิงอทิติยา บุญศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๕๙

เด็กหญิงมณีวรรณ บุญหนุน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๖๐

เด็กหญิงพลอยรุ้ง เชนรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เลิศลำ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๖๒

เด็กชายภูราดร เรืองไพศาล
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๖๓

เด็กชายปรเมษฐ์ อ่อนพิมพ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๖๔

เด็กหญิงพิมพ์มณี แก้วปลัง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๖๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปลืมกมล

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๖๖

เด็กชายเรวัฒน์ ขันธวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๖๗

เด็กชายกฤษณะ ศิริสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๖๘

เด็กชายพิสิทธิ

์

สีแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๖๙

เด็กชายอานนท์ กูลใจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๗๐

เด็กหญิงจิตสุภา ศรีภิญโญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๗๑

เด็กหญิงณิชากร ชนุดรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๗๒

เด็กหญิงจตุพร เชนรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๗๓

เด็กหญิงแสงทิพย์ มันยืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๗๔

เด็กหญิงรุ่งตะวัน การรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๗๕
เด็กหญิงพรหมพรรณ เจริญสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๗๖

เด็กหญิงสุภาพร อะช่วยรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๗๗

เด็กหญิงนิโลบล ฉวิกขุนรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๗๘

เด็กหญิงสุธิดา ดัตถุยวัตร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๗๙

เด็กหญิงจินนภา วางประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๘๐

นายบุญเพ็ง พิลาลำ
๓๐/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๘๑

นางควรเทียร อะเพือนรัมย์

่

๐๗/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๘๒

นางชรัญธิดา สกุลชัยยะ
๒๗/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๘๓

นางสาวดวงใจ นาเมืองรักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๘๔

นายประทีป เจียมทิพย์
๐๒/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๗ / ๔๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๘๕

นายปรีชา เวชสุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๘๖

นางสุพิศ เจียมทิพย์
๒๖/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๘๗

นางอรทัย ทนขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๘๘

นางอัมรา บุญทัน
๑๐/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๘๙

นายไพทอง ภูเสนา
๐๑/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๙๐

นางชญากาญจน์ ไชยดี

๒๔/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๙๑

นายทรงวุฒิ บุญกอง
๒๕/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๙๒

นางทัตติกา จำปาศรี
๑๓/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๙๓

นางทิวาพร โจมรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๙๔

นายประนอม ขันธ์โพธิน้อย

์

๒๔/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๙๕

นางปราณี อาจกล้า
๑๘/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๙๖

นางพวงทอง ราชประโคน
๐๙/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๙๗

นายสวัสดิ

์

แสงแสน
๑๒/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๙๘

นางสุภัทราภรณ์ วงศาสนธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๖๙๙

นางอนงค์ จันทร์คง
๐๑/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๐๐

นางแวววิมล สุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๐๑

เด็กหญิงชนากร กึนรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๐๒

เด็กหญิงเมธาพร โพธิชัย

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๐๓

เด็กหญิงรัศมี บัวทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๐๔

เด็กหญิงอรญา ทิพย์สมบัติ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๐๕

เด็กชายพลอนันท์ ขงเขตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๐๖

เด็กชายณัฐดนัย เยรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๐๗

เด็กชายกนกพล แก้วปรือ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๐๘

เด็กชายณัฐชัย สิทธิวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๐๙

เด็กหญิงทิพปภา อ่อนรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๑๐

เด็กหญิงชนาภา เจริญรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๑๑

นายบุญหนา ศรีลาดเลา
๐๔/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๑๒

นางราตรี ประกอบมี
๐๔/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๑๓

นายอุทัย เอสาตี
๒๖/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๑๔

เด็กหญิงอมลวรรณ กาบคำบา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๑๕

เด็กหญิงเกสรา ยิงรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๑๖

เด็กหญิงกชกร โสภี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๑๗

เด็กชายพัทธพงศ์ ตูมไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๑๘

เด็กชายวิศรุต ทองคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๑๙

เด็กหญิงสุชานันท์ เลิศยะโส
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๒๐

เด็กหญิงจิดาภา ยีรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๒๑

เด็กหญิงกชกร แม้นรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๒๒

เด็กหญิงณิชกานต์ นาคนวล
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๒๓

เด็กหญิงจิราพัชร ชาติรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๒๔

เด็กหญิงเยาวพา แม้นรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มีบางซือ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ เต็มใจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๒๗

เด็กหญิงพรรณภัทร นาคนวล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๒๘

เด็กหญิงธนพร ทองสี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๒๙

เด็กหญิงแพรวรุ่ง สุขทวี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๓๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีวะอุไร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๓๑

เด็กหญิงภัทราภา โห้งาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๓๒

เด็กชายจรัณชัย จีนรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๓๓

เด็กหญิงณิชกุล สุดสูงเนิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๓๔

เด็กหญิงอนุชศรา เจียะรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๓๕

เด็กชายอัษฎายุทธ ถาไพเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๓๖

เด็กหญิงสุชานาถ ยังยืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๓๗

เด็กหญิงปณิดา รักษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๓๘

เด็กหญิงกิติญาดา เจริญรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๓๙

เด็กหญิงอรอุมา หะสูง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๔๐

นายเปรียญ พรมไธสง
๒๔/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๔๑

นายคมกริช ฉิมมา
๓๐/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๔๒

นางสาวจิตอนันต์ กุมชาด
๒๒/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๔๓

นายบุญเทียง

่

อุ่นทานนท์
๑๑/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๔๔

นางสุดา ปดสำราญ
๐๗/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๔๕

นายสุนทร ยางเครือ
๐๒/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๔๖

นายอัยกรณ์ ปดสำราญ
๐๑/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๔๗

เด็กชายเกมวิทย์ วงศ์คำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เปรืองรัมย์

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๔๙

เด็กหญิงยุวดี สังสีแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๕๐

เด็กหญิงอรกัญญา มีผล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๕๑

เด็กชายฐิติกร บูรณะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๕๒

เด็กหญิงกุลกัลญา คิดรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๕๓

เด็กหญิงดวงทหัย อัศววารี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๕๔

เด็กชายพัชรพล ภาษาเวช
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๕๕

เด็กชายองอาจ เจริญสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๕๖

เด็กชายประวิทย์ จุติประโคน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๕๗

เด็กหญิงกมลพรรณ สุโภชน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๕๘

เด็กหญิงณัฐริชา สมวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๕๙

เด็กหญิงตันหยง ตอเมอ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๖๐

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ผลเกิด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๖๑

เด็กหญิงอัญชสา บุญประสม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๖๒

เด็กหญิงรัญชิดา โคนาโล
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๖๓

เด็กหญิงชลนิภา สังสีแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๖๔

เด็กหญิงธิดา ทองระย้า
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๖๕

เด็กหญิงพรทิพา พลมีเดช
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๖๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงอรุณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๖๗

เด็กหญิงศิวิมล แก้วไธสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๖๘

เด็กหญิงนิษฐ์สุดา พันูเทพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๖๙

เด็กหญิงปนัดดา ดวงเดียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๗๐

เด็กหญิงชลธิชา ศรีพฤกษ์ภูมิ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๗๑

นายกัณณ์ชัย ยินดีหา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๗๒

นายนวพล สีหาบุตโต
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๗๓

นายนินนาท บัณฑิตเสน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๗๔

นายวิทยา อุบัติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๗๕

นางสาวนิศารัตน์ ฉำไธสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๗๖

นางสาวสรุตา บุญเยียม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๗๗

เด็กหญิงนวพร จันทรมณี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๗๘
นางสาวพฤกษาสวรรค์

มหาชะโล
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๗๙

นางสาวอารียา ยอดไฟอินทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๘๐

นางสาวขัตติญานี พรมมีเดช
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๘๑

นายขจรศักดิ

์

เอสะตี
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๘๒

นางสาวกัญญารัตน์ แขนจอหอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๘๓

นางสาวขวัญจิรา วงศ์สุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๘๔

นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๘๕

นางสาวจิตติมา สุจริตภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๘๖

นางสาวนุสมา โสภาเนตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๘๗

นางสาวพิมพ์ลภัส ยอดไฟอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๘๘

นางสาวศิริญญา จันทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๘๙

นางสาวสุชัญญา ปะนามะเท
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๙๐

นางสาวสุชานันท์ สารสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๙๑

นางสาวสุพรรณรัตน์ นานรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๙๒

นางสาวสุพิชนาถ แสงจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๙๓

นางสาวจุฑามาศ เรืองรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๙๔

นางสาวศรสวรรค์ สังสีแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๙๕

นางสาวสมิตรา เตรียมไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๙๖

นางสาวสุดารัตน์ มันยืน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๙๗

นายชุติเทพ อุตส่าห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๙๘

นางสาวจรรยพร เพียพยัคฆ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๗๙๙

นางสาวเฟองนภา คำทอน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๐๐

นางสาวพิมลพัทธ์ สนโมรา
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๐๑

นางสาวศิโรรัตน์ จิตรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๐๒

นายเกียรติภูมิ โพธิศรี

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๐๓

นางสาวณัฐธิดา คงเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๐๔

นางสาววรกานต์ แก้วดวงดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๐๕

นางสาวสิริลาวัลย์ กันโพธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๐๖

นางสาวสุภาพร จันทร์นัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๐๗

นางสาวเหมือนฝน

ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๐๘
นางสาวอรุณศิริกานต์

เบอร์ไธสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๐๙

นางสาวอุรัสยา เสาวกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๑๐

นางสาวคณิตตา ปตตาลาคะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๑๑

นางสาวจริยา ยีรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๑๒

นางสาวจิรนุช ศรีรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๑๓

นางสาวสินีนาฎ ตามสีรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๑๔

นางสาวอรสินี ยุติธร
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๑๕

นางสาวเจติญาพร ยางเดียว

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๑๖

นางสาวสุธาวี นวนกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๑๗

นายธนากร เชิงหอม
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๑๘

นางสาวจิดาภา พันธ์อินปอ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๑๙

เด็กชายอนุชา พิมายรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๒๐

เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณสังโส

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๒๑

เด็กหญิงสุชาดา ยีรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๒๒

นางกานต์พิชชา ขวัญตา
๒๓/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๒๓

นายณรงค์ จิตรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๒๔

นางสุพันธ์ ยินรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๑ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๒๕

นางอุดมพร สุดประโคน
๒๒/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๒๖

นางเยาวภา เสงียมศักดิ

่ ์

๑๓/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๒๗

เด็กหญิงชิตาภา ผลเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๒๘

เด็กหญิงดาวมณี วังคีรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๒๙

เด็กหญิงทิพวรรณ ดีล้อม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ โทนารินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๓๑

เด็กหญิงนันทพร พลรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๓๒

เด็กหญิงนุชจรี ตะวิสุทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๓๓

เด็กหญิงสมาพร จิมานัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๓๔

เด็กหญิงสโรชา จิมานัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๓๕

เด็กหญิงสุภาวดี สิทธิวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๓๖

เด็กหญิงกัณฐมณี ขุนงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๓๗

เด็กหญิงจิรัญชญา มาดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๓๘

เด็กหญิงฉัตรปรียา มุธุสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๓๙

เด็กหญิงทิพวรรณ กมลพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๔๐

เด็กหญิงอาทิตยา พลเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๔๑

เด็กชายกีรติ ชัยเขต
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๔๒

เด็กชายกิตติธัช เพ็งแข
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๔๓

เด็กชายโกสินทร์ ยอรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๔๔

เด็กชายจักรเรืองรุจ วารีรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๔๕

เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

กมลพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๔๖

เด็กหญิงเกศกนก สิทธิวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๔๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เยรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๔๘

เด็กหญิงชุติมา ยังรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๔๙

เด็กหญิงนัชชา สีทาสี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๕๐

เด็กหญิงสุภาวดี โสภัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๕๑

เด็กหญิงอนงค์ วงศ์สุรินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๕๒

เด็กหญิงกนกอร จวบรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๕๓

เด็กหญิงจริญญา โสกาลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๕๔

เด็กหญิงทิพย์วารี ยีรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๕๕

เด็กหญิงวริศรา ทะเริงรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๕๖

เด็กหญิงวิชุดา ดำริห์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๕๗

เด็กหญิงหฤทัย ยีรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๕๘

เด็กหญิงลลิตา ผาสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๕๙

เด็กชายเจนณรงค์ วงศ์สุรินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๒ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๖๐

เด็กชายวราวุฒิ สีแพงเลิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๖๑

เด็กหญิงจันจิรา แขนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๖๒

เด็กหญิงจิตรลดา ยีรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๖๓

เด็กหญิงดาวเรือง รู้งาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๖๔

เด็กหญิงวันนิภา จิมานัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี มีศิริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๖๖

เด็กชายสุรยุทธ ประเสริฐแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๖๗

เด็กชายเอกรัฐ มาสะโถ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๖๘

เด็กหญิงกัลยากร ยังยืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๖๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ยิมโกทักษ์

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๗๐

เด็กหญิงบัณฑิตา พรมคำน้อย
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ พรมยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๗๒

เด็กชายกษิติ เยรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๗๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สระแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๗๔

นายกิตติพล ผิวจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๗๕

เด็กชายฉันทกร พินปราณี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๗๖

นายเดชอุดม ภักดีนันท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๗๗

นางสาววาสนา พลเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๗๘

เด็กชายอนุพงศ์ วิชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๗๙

เด็กหญิงกมลวัน ดีรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๘๐

เด็กหญิงกิงกนก

่

เอียมบัณฑิต

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๘๑

นางสาวจิราภรณ์ อึงสีคราม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๘๒

นางสาวปานัดดา ยังยืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๘๓

นางสาววรรณพร แก้ววิเชียร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๘๔

นายณัฐกร จิมานัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๘๕

นางสาวพิชญา ผลมีศักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๘๖

นางสาวรุ่งทิวา เทวารัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๘๗

นางสาวณัฐกานต์ เยรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๘๘

นางสาวทิพกร บุตรดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๘๙

นางสาวนภา พนุมรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๙๐

นายณัฐพล ทำธุระ
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๙๑

นางสาวกมลชนก แสงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๙๒

นางสาวกาญจนา โยรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๙๓

นางสาวพิมผกา ทะเริงรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๙๔

นางสาววนิดา ดำริห์
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๓ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๙๕

นางสาววรรณนิภา รามสูตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๙๖

นางสาวสุพัตรา ศาลางาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๙๗

นายพงศธร พลเลือย

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๙๘

นางสาวปยฉัตร ดีรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๘๙๙

นางสาวสิริรัตน์ สิทธิวงศ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๐๐

นางสาวสุภาวรรณ ทะเริงรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๐๑

นายนรภัทร พูนกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๐๒

นายเทวราช เมากะมล
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๐๓

นายวิษณุ หลามเทียม
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๐๔

นายพรากร นวลวรรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๐๕

นางสาวเบญญาพันธ์ ยอรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๐๖

เด็กชายจิณณวัตร มาตย์คำจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๐๗

เด็กชายธีรโชติ เลิศยะโส

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๐๘

เด็กชายเสกสรร พลเจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๐๙

เด็กชายอภิชาติ ยังยืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๑๐

เด็กชายอรรถพล เยรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๑๑

เด็กหญิงนราวดี อินทร์สระคู
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๑๒

เด็กหญิงบุผา เยรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วละมุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๑๔

เด็กหญิงอัญชิญฐา ประดับศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เยรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๑๖

เด็กชายวรายุ จิมานัง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๑๗

เด็กชายอนุชา พลเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๑๘

เด็กชายอัษฎาวุธ สุจริตภักดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ยีรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๒๐

เด็กหญิงณฐกร สืทธิวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๒๑

นางจุติพร โอชารส
๐๒/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๒๒

นางสาวดุษฎี อาษากิจ
๑๙/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๒๓

นางสาววิไลพร ชื่นรัมย์

่

๒๗/๐๔/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๒๔

นายศิริชัย วิสัย
๐๔/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๒๕

นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์
๒๗/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๒๖

นางอนัญญา จันทโนดม
๒๒/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๒๗

นางเบญจมาศ ไพรสินธุ์
๒๒/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๒๘

เด็กหญิงนันทนา พอกจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๒๙

เด็กหญิงพรชิตา วงษ์หิรัญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๔ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๓๐

เด็กหญิงวิลาสินี ยังเครือ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๓๑

เด็กหญิงอรปรียา ประเสริฐนาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๓๒

เด็กหญิงประภาศิริ ประวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๓๓

เด็กชายทักษ์ดนัย ชัยภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๓๔

เด็กชายณภัทร นามะไพร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๓๕

เด็กหญิงนิภาดา ตาไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๓๖

เด็กหญิงจิวรา พวงพัว

่

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๓๗

เด็กชายปรเมศร์ นาคสระเกตุ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๓๘

เด็กชายโกมินทร์ กองม่วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๓๙

เด็กหญิงปริดา สิงรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๔๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หมืนศรีพรม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๔๑

เด็กชายปยวัฒน์ แหวนอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๔๒

เด็กชายนพรัตน์ รัตนนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๔๓

เด็กชายณัชพล เข็มท้าว
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ พัทธามาต
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๔๕

เด็กชายณัฐพนธ์ ตองอบ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๔๖

เด็กหญิงณิชา มนไธสง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๔๗

เด็กชายธีรพล แคนเสาร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๔๘

เด็กหญิงพิชชานันท์ เผือกพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๔๙

เด็กชายณัฐดนัย รักชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๕๐

เด็กชายภูสิทธิ สีหานาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๕๑

เด็กหญิงนิชานันท์ บุญทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๕๓

เด็กหญิงพิชชาพร สองห้องนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๕๔

เด็กหญิงกมลพร ปุราเส
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๕๕

เด็กหญิงจันทิมา เขตนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๕๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชนะชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๕๗

เด็กหญิงวรัทญา สำราญสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๕๘

เด็กหญิงศรีวิมล จอมคีรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๕๙

เด็กหญิงศิริลักษ์ บุญคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๖๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เกตุนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา เอกกัญหา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๖๒

เด็กหญิงอุษณิษา อินทรลุน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๖๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เปแบ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๕ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๖๕

เด็กหญิงขนิฐา มูลละภา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๖๖

เด็กหญิงภาวินี หิงไธสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๖๗

เด็กหญิงสุพัตสร เปลืองกลาง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๖๘

เด็กชายจิธะศักดิ

์

วรรณพรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๖๙

เด็กชายทวีศักด์ แก้ววิรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๗๐

เด็กชายทักษ์ดนัย เพียดจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๗๑

เด็กหญิงธนพรรณ เปนการ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๗๒

เด็กหญิงนริศรา ด่านกระโทก
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๗๓

เด็กหญิงพรทวี บุญสมร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๗๔

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทีนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๗๕

เด็กหญิงชลดา นันกระโทก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญประคม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๗๗
เด็กชายเอกะรัตตะฆัต

สืบเหล่างิว

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๗๘

เด็กหญิงชนันท์กานต์ ตระกุลรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๗๙

เด็กหญิงญาดา ศิริวัฒน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๘๐

เด็กหญิงทิพวรรณ เทพเนาว์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๘๑

เด็กหญิงธนภร วรรณปะเก
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๘๒

เด็กหญิงวรรณพร บรรลือ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๘๓

เด็กหญิงศรัญญา ศรีสกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๘๔

เด็กหญิงศิขรินทร์ อินทร์นอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๘๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วันแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๘๖

เด็กชายธีรเทพ ประโยตัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๘๗

เด็กชายธีรพงษ์ ขุโยชิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๘๘

เด็กชายณัธวิน สีระสูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๘๙

เด็กชายนวทอง สืบเหล่างิว

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๙๐

เด็กหญิงปนัดดา กางสิว

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สร้างนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๙๒

เด็กหญิงอารยา ไตรบำรุง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๙๓

เด็กหญิงวีรนุช พลดงนอก
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กุดรังนอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๙๕

เด็กหญิงวรรศุรี ชัยภูธร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๙๖

เด็กชายจักรรินทร์ แลเพ่ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๙๗

เด็กชายจาตุรนต์ ไตรบำรุง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๙๘

เด็กชายเทพศิริ ศิริวัฒน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๖๙๙๙

เด็กชายธรรมรัตน์ เชียงเครือ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๖ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๐๐

เด็กชายปฏิภาณ ดวงศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๐๑

เด็กชายศุทธิกร ภูบาลชืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๐๒

เด็กชายอธิวัฒน์ โยพันดุง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๐๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ขจีรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๐๔

เด็กหญิงอภิญญา บุญแย้ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๐๕

เด็กหญิงอาทิติยา กุลอ่อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๐๖

เด็กชายเกรียงไกร กาบบัวไข
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๐๗

เด็กชายดนัย วันแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๐๘

เด็กชายสุภิชัย พรมอ่อน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๐๙

เด็กหญิงคันธารัตน์ หอมดวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๑๐

เด็กหญิงลัดดา เพ็งทองหลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๑๑

เด็กหญิงวิภาดา พรมศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๑๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พรวิเศษศิริกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๑๓

เด็กหญิงจอมขวัญ เกษนอก
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๑๔

นายอานนท์ รัตนนท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๑๕

นางสาวกรรณิการ์ พิมายนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๑๖

นางสาวศุภิสรา นามมูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๑๗

นายทักษิณ แสนวันดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๑๘

นายธีรภัทร ด้วงบุดดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๑๙

นายอนุลักษณ์ มาตรนอก
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๒๐

นายราชพัฒน์ กาญจนศร
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๒๑

นางสาวจรรยพร ดวงแสนพุฒ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๒๒

นางสาวปนัดดา สอนชา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๒๓

นางสาวสุธิตา เปแบ
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๒๔

นายสิทธิชัย วงศ์ษาสืบ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๒๕

นางสาวชลลดา งีบส่อม
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๒๖

นางสาวธนธรณ์ บัวขาว

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๒๗

นางสาวสุธัญญา พานิชย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๒๘

นายภาณุวัฒน์ ประจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๒๙

นางสาวอัญธิกา ประการะนัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๓๐

นางสาวกรรณิการ์ ทุมสิงห์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๓๑

นายวีรพันธ์ มากมูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๓๒

นางสาวนารีรัตน์ กุดกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๓๓

นางสาวกุสุมา ฝากไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๓๔

นางสาวพรธิดา ปนกระโทก
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๗ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๓๕

นายยุทธนา กลนาม
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๓๖

นางสาวจันทร์เพ็ญ พันทมะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๓๗

นางสาวอมิตตา สอนโพนงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๓๘

นางสาวอาทิตติยา วงสมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๓๙

นางสาวนิตยา เฉลิมลักษณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๔๐

เด็กหญิงนภัสสร อุ่นเรือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๔๑

เด็กหญิงวิรกานต์ ต้นพุทซา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิศกระโทก
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๔๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ ดะรุณพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๔๔

เด็กหญิงศิริกัญญา มะนิลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา รักพินิจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๔๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โสประโคน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๔๗

เด็กหญิงอิสรียา ทองอินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๔๘

เด็กหญิงกตเวทิตา พาเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๔๙

เด็กชายปฏิรูป สุรเสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๕๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีเทียน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๕๑

เด็กชายไพรัตน์ ไชยปญญา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๕๒

เด็กชายปยวัฒน์ กลินดอน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๕๓

เด็กชายวุฒิกร แก้วแบน
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๕๔

เด็กหญิงดวงดาว เชิญประโคน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๕๕

เด็กหญิงนวลพรรณ ตอมพุทรา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ บับภาร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๕๗

เด็กหญิงภัคธีมา วงค์ไชญา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๕๘

เด็กหญิงสุพัฒน์ศร เจริญศิริ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๕๙

เด็กหญิงพรรษวรรณ จีนรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๖๐

เด็กหญิงรจนา ระยาย้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๖๑

เด็กหญิงจามจุรีย์ เชือนรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๖๒

เด็กหญิงยุพเรศ มุ่งสวนกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๖๓

เด็กหญิงพวงชมภู ชมภูภักษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๖๔

เด็กหญิงกาญนา แสนพิมพ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๖๕

เด็กชายทัศพร ราชโยธา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๖๖

เด็กหญิงธนัชพร ดวงรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๖๗

เด็กชายนรินทร์ จันทร์ศักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๖๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

นึกมัน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๖๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เงินไทย
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๘ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๗๐

เด็กหญิงชลดา แหวนวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๗๑

เด็กหญิงชลธิชา ฉุนกระโทก
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๗๒

เด็กหญิงอลิสา แก้วอำไพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๗๓

เด็กหญิงนิตยา พิลาดวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๗๔

เด็กหญิงชไมภรณ์ มุ่งพูนกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๗๕

เด็กหญิงณัฐพร สงนอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๗๖

เด็กชายพีรภัทร แปลงดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๗๗

เด็กชายฤษธิชัย วัตถุ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๗๘

เด็กหญิงณิตยา ปดสำราญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๗๙

เด็กหญิงวรกมล ถาวงศ์กลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๘๐

เด็กหญิงสุณัฐชา สุคำภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๘๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิดประโคน

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๘๒

นายทักษิณ บุษบง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๘๓

นายพิชิตชัย แสงสี
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๘๔

นายพิพัฒน์พงศ์ พิมไชย
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๘๕

นายศกลวัฒน์ แสนทวีสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๘๖

เด็กหญิงวิรียา สีดาชมภู
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๘๗

นางสาวอลิสา จันทะกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๘๘

นายชุมพร โภคทรัพย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๘๙

เด็กชายภาณุกร จันทร์ทรงกลด
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๙๐

นางสาวธัญชนก ท่อกระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๙๑

เด็กหญิงนฤมล พิมพ์ภักดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๙๒

นางสาวนัฐธิณี ผูกพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๙๓

นางสาวศุภกร เชือสมบุญ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๙๔

นางสาวศุวราภรณ์ โสดก
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๙๕

นางสาวโสภิดา เกิดศรีทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๙๖

นายสุริยา ศรีจันทร์พิทักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๙๗

นางสาวมัลลิกา ยะสีดา
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๙๘

นายธนายง ช่างนำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๐๙๙

เด็กชายบุญรอด สีดาชมภู
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๐๐

นางสาวปนัดดา บุตรดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๐๑

นางสาวรัชญาภรณ์ สมานมิตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๐๒

นายเอกภพ กิริรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๐๓

เด็กหญิงเพียงฟา บุญพบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๐๔

เด็กหญิงทาริกา เข็มเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๙ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๐๕

นายธีรวัฒน์ นามภักดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๐๖

นายธีรภัทร เย็กรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๐๗

นายพงศกร จันขอนแก่น
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๐๘

นายธนภัทร์ เภาชิต
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๐๙

นายวุฒิชัย คะเลรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๑๐

นายสุรศาสตร์ เดือนขาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๑๑

นายสหราช จุลกิง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๑๒

นายจงรักษ์ โพธิวัฒน์

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๑๓

นางสาวประทุมวดี ลาพุฒ
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๑๔

นางสาวเมษา หาญสุด
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๑๕

นางสาวสุพรรณี เจริญรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๑๖

นางสาวพิยดา จำนงค์สุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๑๗

นายสถาพร ชุมศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๑๘

นางสาวยุภาวดี สุขสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๑๙

นางสาวละมัยมาลย์ ธิราชรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๒๐

นายพัฒน์พงษ์ อภัยวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๒๑

นางสาวพีรยา โพธิวิเศษ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๒๒

นางสาวสุพรรษา เม้าชุมแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๒๓

นางสาวอัญชลี วรดล
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๒๔

นางสาวขวัญฤดี ลาพุฒ
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๒๕

นางสาววาสนา แหวนวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๒๖

นางสาวรสสุคนธ์ ภูบุญพรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๒๗

นางสาวสุภัทรา เติบโต
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๒๘

นางสาวกัลยารัตน์ พัลวัน
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๒๙

นางสาวบุญตา ปราศัยงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๓๐

นางสาวฝน พิมภักดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๓๑

นางสาวลักขณา นิยาทองหลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๓๒

นางสาวอรยา นิลบารันต์
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๓๓

เด็กชายกวินทรา ชาภักดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๓๔

เด็กชายคณิศร ชาภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๓๕

เด็กชายพงศกร ปานบุตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ประจันบาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๓๗

เด็กชายอติพร มีแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๓๘

เด็กหญิงวาสนา นวมนิม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๓๙

เด็กชายธีรภัทร ทองมะเริง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๐ / ๔๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๔๐

เด็กชายพีรพล ปริพุทธ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๔๑

เด็กหญิงกัญชพร จงวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๔๒

เด็กหญิงสุวรรณา มาโค
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๔๓

เด็กหญิงจิรภัทร์ มิฉะนัน

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๔๔

เด็กชายพีรวิชญ์ ยอดสุวรรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๔๕

เด็กชายภูวัง เค้าไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๔๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หมอจีดพิมาย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๔๗

เด็กหญิงมลถยา จาบวิหก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๔๘

เด็กหญิงสุวิมล คงสอดทรัพย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๔๙

เด็กชายสมพงษ์ ดัดถุยาวัตร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ประโหมด
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๕๑

เด็กหญิงสุพัฒศร บุดดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๕๒

เด็กชายยงยุทธ มาประโคน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๕๓

นายเอกภพ นารี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๕๔

เด็กหญิงปฏติกุล พระใหม่งาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๕๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา จะลงประโคน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๕๖

เด็กหญิงภัณฑิรา เปลียนไธสง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๕๗

เด็กชายเอกดนัย สายสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๕๘

เด็กชายยุทธพงษ์ ถุนนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๕๙

เด็กชายอติชาติ บุญพรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๖๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วไพบูลย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๖๑

เด็กหญิงชฎาภรณ์ จีนเดิม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๖๒

เด็กหญิงพัชชาพร เจิมขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๖๓

เด็กหญิงวนิดา ศรีพระจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๖๔

เด็กชายอธิป เสงียมกลาง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๖๕

เด็กชายอรุชา รักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๖๖

เด็กหญิงจันทร์สุดา วงศ์สุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๖๗

เด็กหญิงจุฑาวรรณ แอมไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๖๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ เจิมขุนทด
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๖๙

เด็กชายมานพ บัวงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๗๐

เด็กชายไกรวิชญ์ จงใจงาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๗๑

เด็กหญิงณีรวัลย์ สุระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๗๒

เด็กหญิงภัทราวดี หารินไสล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๗๓

เด็กชายชลธี อาจไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๗๔

เด็กชายจิรภาส เรียบรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๑ / ๔๙๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๗๕

เด็กหญิงอัญญาณี จงใจงาม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ดำดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๗๗

เด็กชายธนภูมิ ชำนาญเนาว์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๗๘

เด็กชายถิระนัย พวงบุรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๗๙

เด็กชายประวิช เอียงไธสง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา สมศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๘๑

เด็กชายเพชรายุธ ระยาย้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๘๒

เด็กหญิงอรัญญา สุขจิตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๘๓

เด็กหญิงปภัสรา สว่างโคตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๘๔

เด็กหญิงกิตติมา กลพิมาย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๘๕

เด็กชายสืบศิริ บุทศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๘๖

เด็กชายทรงพล ภาอ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๘๗

เด็กหญิงกนิษฐา รุ่งเรืองศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๘๘

เด็กชายก้องภพ อ้วนสมบูรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๘๙

เด็กชายเจษฎา ศรีหวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๕๖๐/๑๗๑๙๐

เด็กชายพฤพล ตรีเมฆ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๒ / ๔๙๒

้
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