ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ส่งสอบ ๑๖,๓๗๘ คน ขาดสอบ ๑,๔๘๖ คน คงสอบ ๑๔,๘๙๒ คน สอบได้ ๑๒,๑๔๔ คน สอบตก ๒,๗๔๘ คน (๘๑.๕๕%)
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๑

เด็กชายเอกชัย
เด็กหญิงธิดา
เด็กหญิงปวรวรรณ
เด็กหญิงเขมจิรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๕ เด็กหญิงธัญญารัตน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงวรรัตน์
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงรสริน
เด็กหญิงศุภาวรรณ
เด็กหญิงสุธีรญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๖ เด็กหญิงฐิติภาวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงสุดาพร
เด็กหญิงศศิกัญญา
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายธนพล
เด็กชายปยพงษ์
เด็กชายทิวากร
เด็กชายยูกิ
เด็กหญิงวรรณา

นามสกุล
ด้วงทวี
จอยนอก
คะรุรัมย์
ความรัมย์
อยู่สบาย
ยิ้มเขียว
เรืองรัตรัมย์
โยงรัมย์
กอรัมย์
เพชรอาวุธ
เรียรัมย์
ภิรมย์
เรือน
ชัยเขต
คิงรัมย์
สวัสดี
ทินรัมย์
สว่างศรี
ฉิวรัมย์
อินทร์สว่าง
มัทชวรัตน์
ยืนรัมย์
คากินมะ
ศรีอินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกวัด
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกวัด
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกวัด

๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกวัด

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกวัด
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกวัด
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกวัด

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกวัด

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกวัด
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกวัด

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกวัด
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกวัด
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกวัด
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกวัด
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกวัด

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกวัด
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงปญญดา
เด็กหญิงนันท์นลิน
เด็กชายนพัสกร
เด็กหญิงผกาวรรณ
เด็กหญิงปยาพร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงวรัญพร
เด็กชายพลวัต
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายทวีศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๙

เด็กชายขุนไกร
เด็กชายนพพร
เด็กหญิงแทนกมล
เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงสกุลตรา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายทยา
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงชลธิตา
เด็กชายนรินธร
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กชายนาธาร
เด็กหญิงปณิตตา
เด็กชายพิสิฐ
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายภูมิพัฒ
เด็กหญิงอันดา

นามสกุล

ดีย่ิง
ราชสีห์
ฤกษ์เสนา
ขวัญรัมย์
ยลถวิล
จำลองชาติ
บุญเหลือ
เกื้อประโคน
คารัมย์
พรดอนกอ
บุญวร
คิดรัมย์
มณีเนตร
กะสินรัมย์
ศรีพิมพา
คู่ควร
ลี้ภัย
หมู่ทอง
พูลสวัสดิ์
นิลนนท์
คะรานรัมย์
สุวรรณมาโจ
พุทธานุ
ขุนแก้วพะเนา
บินรัมย์
ผาทอง
ชำนาญเลื่อย
แสงดี
ชำนาญเลื่อย
จุฬามณี
แซมรัมย์
สิงหา
แมลงผึ้ง
บินรัมย์
วิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตราด

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตราด

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงขวัญสุธา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายศตายุ
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายกิติพงศ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายนัทธวัฒน์
เด็กชายนันทนัช
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กชายสิรวุฒิ
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกุลนิดา
เด็กหญิงจารุภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงณัฐชวดี
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนลิลทิพย์
เด็กชายปยวัช
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพิรพัฒน์
เด็กชายพิษณุ
เด็กหญิงมุนี
เด็กชายยศพนธ์

นามสกุล
สกุลพิทักษ์
เชื้อทอง
บัวบาน
สิงห์หะ
คะเลิศรัมย์
คะเรรัมย์
แก้วม่วง
บัวแก้ว
สีทา
กุลสุวรรณ
ศรีวงษ์ราช
คะเรรัมย์
มะนาศรี
ปลดรัมย์
ตระการจันทร์
ชัยคำ
สังคะโห
ไชยเลิศ
โคตรนาม
โกติรัมย์
สืบเทพ
จันทร์ทอง
สมใจ
ศรีจุดานุ
ลีแก้ว
ศรีบุญเรือง
เที่ยงรัมย์
เอกทัศน์
ปยารัมย์
จันทร์สี
โคตรสิมมา
แสงทรัพย์พญา
สมใจ
เถาว์ชาลี
คะเรรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด

๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราด
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๙

ชื่อ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กหญิงศศิธร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๐ เด็กหญิงศุจียะนันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๑

เด็กชายสันติภาพ
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุภา
เด็กชายอภิเชษฐ
เด็กหญิงอารดา
เด็กชายอิสระ
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอรุณี
เด็กชายทองเก้า
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงนงนุช

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงนันทิกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงบุญฐิตา
เด็กชายปรมินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงพรณรินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายศักดา
เด็กหญิงศุภนุช
เด็กหญิงสายฝน
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงอภิชาดา
เด็กชายอริยะ
เด็กชายอาภากร
เด็กชายกฤตานนท์
เด็กชายกิตติศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงจันทกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๙

เด็กชายณัฐภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๖

นามสกุล
แก้วสมุทร์
ขันมะณี
หิตผล
โคตา
โพธิ์ชัย
สังคโห
เปลี่ยนรัมย์
สิงห์เถร
ปญญารัมย์
บวรรัมย์
การงานดี
คุดรัมย์
มะเดื่อ
จำปาแดง
โสมขุนทด
บุญเส็ง
เจริญรักษ์
หลวงพิมล
ชายฉลาด
ชำนาญ
อาสาชัย
เขตนิมิตร
งามกิจเกื้อ
ประทุมมา
สาวิสัย
สดใส
กิ่งสีดา
คุดเขียนสืบ
สุภาษา
คะเรรัมย์
คะเลรัมย์
ก่อแก้ว
วรนุช
อาสาชัย
คำบาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
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วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๘

เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กชายธีรดนย์
เด็กหญิงปาจรี
เด็กหญิงภิรัญญา
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กชายวันฉพจณ์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงศิริพร
เด็กชายสิทธิพร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุนทร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายชะโรทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๔

เด็กชายทวีโชค
เด็กหญิงทิพเกสร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปทเมศย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๗

เด็กชายศรัณยู
เด็กหญิงกิตติกานต์
เด็กชายคทายุทธ์
เด็กหญิงจินดา
เด็กชายชินวุฒิ
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กชายตั้งตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๔

นามสกุล
จำปาแดง
หนองบัว
เกยรัมย์
หนองบัว
ศรีสด
นิลนนท์
ชุมรัมย์
แก้วสมุทร
บินรัมย์
เจริญยิ่ง
จุ๊ยทอง
คะเรียงรัมย์
เสนาบุญ
จันทะพันธ์
เทพรัตน์
วงค์เมือง
อุ้มรัมย์
บัวแดง
กลางนุรักษ์
บุญครอง
ทองจันทร์
บุญครอง
เสนาทม
อารีรัมย์
มั่นคง
แก้วประสงค์
อะโรคา
ปุยะติ
เปนะนาม
อยู่รัมย์
วงสุวรรณ์
มานุจำ
มานุจำ
เชื้อสายไทย
เพชรเลิศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดศรีสำโรง
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๕

ชื่อ
เด็กชายธนากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๖ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๙

เด็กชายนคร
เด็กหญิงพิมพ์ชญา
เด็กชายราชนาวี

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๐ เด็กหญิงวรรณณิษา
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงวิลัยวรรณ
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงสาริศา
เด็กชายสิทธิศักดิ์

เด็กหญิงสุจิรา
เด็กชายอำพล
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายทองทิว
เด็กชายธนเดช
เด็กชายธนศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงนพรดา
เด็กชายนันทวัช

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงพลอยปภัส

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๔

เด็กชายพิเชฐ
เด็กชายพีระชัยย์
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงสุวพัชร
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายเอกราช
เด็กชายจามร
เด็กหญิงมณฑิรา
เด็กชายการิน
เด็กหญิงชรินรัตน์
เด็กหญิงณัฏฐา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายวีรชัย
เด็กชายศุภากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๙

นามสกุล
กาจรัมย์
ลอยนอก
ศรีผ่องงาม
สร้อยเสน
ตุมผะกา
สร้อยงาม
แสงพันธ์
ไกรเสือ
นามบุญสุวรรณ
รักขนาม
ทองโท
บุญเพิ่ม
เจสโซพ
สุดตาสาย
โสมพินิจ
ดวงจันทร์
อัปศรีรัมย์
โถประโคน
ธนวัฒน์กุลศิริ
กระแสโสม
ย๊วดกัง
ปลื้มกมล
ออสถิตย์
ฤทธี
อรัญ
วาสะรัมย์
ไกรเพชร
อำพรรัมย์
อิ่มรัมย์
เส็งประโคน
รังอรุณ
เพ็งภา
อาศัยสุข
กระสัง
เรืองประโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดชัย

๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กชายอพิรุณ
เด็กชายชุติวัต
เด็กชายสันติภาพ
เด็กหญิงฉัตรกมล
เด็กชายตรีเพชร
เด็กชายบูรพา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๙ เด็กหญิงกัญญาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๔

เด็กชายคทาธร
เด็กชายคมสันต์
เด็กหญิงชนิดา
เด็กชายเชษฐา
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กชายถิรวิทย์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัชราวดี
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายสุทธิศักดิ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงศุภรดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงกิง่ กาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๐

เด็กชายชยณัฐ
เด็กชายณัฐภณ
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนพกฤษฏิ์
เด็กหญิงนลินนิภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงภัธราภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๒

เด็กชายภาณุศิษฏ์
เด็กชายลัทธพล
เด็กชายศิรวิทย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๔

นามสกุล
สกุลทอง
อำพรรัมย์
ปลอมรัมย์
กิมเชีย
กันสุมาโส
มุมทอง
กล้วยกลาง
ดวงจันทร์แจ่ม
พรมประโคน
อักษรณรงค์
อะรัญ
มารศรี
สารณา
เกาประโคน
วงศ์ดวงดำ
เล็กประโคน
อะรัญ
หลวงวิเวก
ขจัดไพรี
เอี่ยมรัมย์
กำแก้ว
จริบรัมย์
สุขสุพรรณ์
แดงหย้ง
ดวงน้อย
พละวิชัย
บำเพ็ญ
คงนุรัตน์
บัวอำไพ
นามพุทธไชยศิริ
อินทิเดช
มาติยา
เชิดชู
เอื้อเฟอ
วงศ์งาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่มไทร

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่มไทร

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่มไทร

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่มไทร
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอารินดา
เด็กหญิงกนกกุล
เด็กชายคมเพชร
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงณัฐญาดา
เด็กชายธนวัตน์
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายอัษฎาพร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายกรกฤต

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๒ เด็กชายการัณยภาส
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๓ เด็กหญิงเกษวราภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายณพัฐกรณ์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนากร
เด็กชายบุญยวัตร
เด็กชายปฎิพล
เด็กชายพงศ์ภัค
เด็กชายภานุภัทร
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงสกลสุภา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายกฤษณชัย
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายขวัญข้าว
เด็กหญิงขวัญข้าว

นามสกุล
สวัสดี
กอบสันเทียะ
พวงเพชร
จันทิมา
หมู่เพชร
จำปาศรี
ปริรัมย์
แซ่อ้ึง
อินทรงรัมย์
สิทธิเลาะ
แก้วบุตรดี
สำรวมรัมย์
ดูเชิดรัมย์
บุญเยี่ยม
อุไชย
พันธ์ทอง
สีหงษ์น้อย
คำพิลา
อินทรทอง
อภัยโส
ชัยสวัสดิ์
คำเกิด
ซองกระโทก
เขือรัมย์
เนรทัย
จันสีไว
นอกสามเมือง
บุญมาก
คำบาง
สุขใจ
ทองน้อย
พันนอก
เชือนรัมย์
จันทร์เขียว
สิทธิศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๐

เด็กชายชวรัตน์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายนพนัย
เด็กหญิงนาราธิป
เด็กชายบุญศิริกิต
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงแสงรุ้ง
เด็กหญิงกาญจนา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๔

นามสกุล

บุญมาก
บุตรพิลา
ไกรแก้ว
คำชัย
คำยัง
วรรณา
สุขใจ
แจดไธสง
เขือรัมย์
พจชนะ
แสงมณี
เด็กชายกิตติธนากุล สุขใจ
เด็กหญิงขวัญใจ สิทธิศักดิ์
เด็กหญิงขวัญชนก ปริรัมย์
เด็กชายคงฤทธิ์ พิมพากุล
เด็กชายเจษฎา ไชยโย
เด็กชายนิธิภัทร ถีระแก้ว
เด็กชายบุญญฤทธิ์ ยารัมย์
เด็กหญิงปรานปรีญา สังสูงเนิน
เด็กหญิงปรีชาดา มุ่งดี
เด็กชายพีรชานนท์ งามพร้อม
เด็กหญิงภรภัทร ภูทอง
เด็กหญิงวรรณนิษา บุญเกิดรัมย์
เด็กหญิงวาสนา อุดหนุน
เด็กหญิงศศิธร สืบสิงห์
เด็กหญิงสิริรัตน์ บุตรพิลา
เด็กหญิงอภิศรา ศรีเพ็ง
เด็กหญิงอรจิรา ชะลุนรัมย์
เด็กหญิงเอื้อมขวัญ ไชยสงค์
เด็กชายเมธาสิทธิ์ เคนท้าว
เด็กชายวิวัฒ
คงเพชรศักดิ์
เด็กชายศักรินทร์ สุวรรณภักดี
เด็กชายชัชวาลย์ เกิดสุข
เด็กชายธนวัฒน์ กล้าหาญ
เด็กหญิงธัญญ์นรี ถิรพรกุลทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๕

เด็กชายพนมกร
เด็กชายพัทธนันท์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายบุญเลิศ
เด็กชายอิสรภูมิ
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายพฤษภา
เด็กชายรังสิมันตุ์
เด็กชายสกรรจ์ธร
เด็กชายสุเทพ
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กชายกรวีร์
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กชายภูมิธนาศิต
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายอภิเดช

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๙

เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงประภัสรา
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธีระโชค
เด็กหญิงพนิดา

นามสกุล
ดวงศรี
ดลโสภณ
พินทะเนา
สิงห์วารี
คลองจะโปะ
เคลือบแก้ว
พลสงค์
จวงพันธ์
นาคประเสริฐ
ดวงนิล
พจนะกุล
ศาลาดี
สงวัลย์
ชูช่ืน
จักสาน
ของรัมย์
โพธิ์หล้า
ดาวดายรัมย์
จะยันรัมย์
ดีทวี
อ้อมแก้ว
เกตุเกษร
ทาเงิน
รอไธสง
ทองขาว
ดวงภักดีรัมย์
ปูดวงรัมย์
เนียมทับทิม
วิไชยศาล
วาตะรัมย์
สิทธิโชค
แสงโพธิ์รัมย์
ศิริพงษ์
คล้ายมงคล
ขีรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพีรพัฒน์ ปกษ์ทวี
เด็กชายภานุกูล โรจนสิริเมือง
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ สืบมา
เด็กชายวีระภาพ อยู่รัมย์
เด็กชายสหรัฐ
เพียพันธุ์
เด็กหญิงสารีรัตน์ เจนทร
เด็กหญิงอรกัญญา เกตุหอม
เด็กหญิงอริสรา พริ้งเพราะ
เด็กชายญาณโชติ พรหมงาม
เด็กหญิงขวัญชนก คงอยู่
เด็กชายฐิติวัฒน์ สันทาลุนัย
เด็กหญิงธิดารัตน์ โกริรัมย์
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา บรรจง
เด็กชายธนาธิป ทองจุลละ
เด็กหญิงปนัดดา นาริโส
เด็กชายประพนธ์ อุตะมะ
เด็กหญิงพลอยปภัสร์ บุสันเทียะ
เด็กหญิงเพชรมณี สียางนอก
เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์เพ็ง
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แก้วเลื่อน
เด็กชายภูริณัฐ นนท์ธนาเรืองกุล
เด็กหญิงเมษา กันนุลา
เด็กชายวิทวัฒน์ ทองมีค่า
เด็กหญิงสุภาวดี ภควัตรคีย์
เด็กชายอิสระ
สมนาค
เด็กหญิงไอลดา วงค์ษา
เด็กชายวุฒิชัย อาจรงค์
เด็กชายศุภกิจ ขาวเผือก
เด็กหญิงกิง่ กาญจน์ สันกลาง
เด็กชายชนาภัทร วิชุมา
เด็กชายธัชธรรม์ อุตมะสูร
เด็กชายวงศกร น้อยถนอม
เด็กชายวัฒนา จำเริญ
เด็กหญิงวิมลสิริ มะณีบุญ
เด็กชายจักรพันธ์ คลีรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดหนองไผ่น้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กชายทิวากร ธรรมนิยม
เด็กหญิงธาราริษา เครื่องวงไทย
เด็กชายเจริญศรันย์ ขวางรัมย์
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองไทย
เด็กชายตะวัน
ขาวผิว
เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์นวล
เด็กชายอนุชิต บุราณสุข
เด็กหญิงกฤษณา กุมรัมย์
เด็กชายชลธี
ผิวเสวก
เด็กหญิงณัฐฐาพร ขำวงษ์
เด็กชายณัฐภูมิ ตั้งประโคน
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมจันทร์
เด็กชายดวงเจริญ โพธิ์หล้า
เด็กชายธนพล กรรเจียก
เด็กหญิงนันทวัน ขันคำ
เด็กหญิงนำเพชร พวงประทิน
เด็กหญิงปาเจรา พรหมประภาสิทธิ์
เด็กหญิงพรทิวา ผ่องใส
เด็กชายโรจน์ปยุต คตมรคา
เด็กชายสุระศักดิ์ ปุลันรัมย์
เด็กชายอัครวินท์ นิเวศสวรรค์
เด็กชายธีรโชติ อินทร์แปลง
เด็กหญิงศิรินทร์ญา เอี่ยมรัมย์
เด็กหญิงสุพิชญา พิมพา
เด็กชายอนุกรณ์ ท้าวสิงห์
เด็กหญิงอารยา ยายิรัมย์
เด็กหญิงจันทร์จิรา ผ่านพินิจ
เด็กชายนนทกร ยงกุล
เด็กชายพรเทพ เอ็มรัตน์
เด็กชายภูริพัฒน์ พิราญรัมย์
เด็กชายลัญฉกร บุญเย็น
เด็กชายวีรเทพ หนูใจหาญ
เด็กชายเศรษฐา จากรัมย์
เด็กหญิงสุพรรณนิภา แสงสุด
เด็กหญิงอรัญญา ปรินรัมย์

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๐

เด็กชายกนก
เด็กชายกันตินันท์
เด็กหญิงขวัญกมล
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายนิรุฒ
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายจักรกฤต
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงธิดาวัลย์
เด็กชายธีรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายสิงหา
เด็กหญิงสุดาพร
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายโกศัลย์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธีระภัทร์
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายปฏิวัติ
เด็กชายพิภัช
เด็กชายภานุ
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายสิทธิเดช
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กหญิงสุพัตรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกิตรดา

นามสกุล
ผ่านพินิจ
สุดสวาท
เจริญรัมย์
จันเส
รุ่งกูล
ทวนกลาง
มงคลวัจณ์
สืบนิสัย
มณีกุล
สวายรัมย์
ทัศนะ
กิมประโคน
ยงทวี
เกรัมย์
เกรียรัมย์
การเพียร
บรรเทา
เกรียรัมย์
พุทธมงคล
บำเพ็ญศิลป
ยิ่งสุข
จันทึก
เกรัมย์
ทรงราศรี
จะเมรัมย์
เจริญรัมย์
หล่อประโคน
กรึกรัมย์
มาลาศรี
อาญาเมือง
กลองรัมย์
เถาสุวรรณ
ทิศกระโทก
แก่นคำ
มาเต็มใจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหนองไผ่น้อย
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายเตโช
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธีมาพร
เด็กชายธีรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๐

เด็กชายปฏิพัฒน์
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายมานพ
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอริตติยา
เด็กชายอัศวิน

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๑

เด็กชายเอกนรินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๓

เด็กชายไตรภูมิ
เด็กชายพงศธร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงรัตณ์ธิกาญ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงกัญญาณี
เด็กชายชลธาร
เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูลวัฒน์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายศักดิ์ชภัฏ
เด็กชายศุกลภัทร
เด็กหญิงสิริขวัญ
เด็กชายสุทิศ
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงณัฐริกา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๙

นามสกุล
เกรัมย์
วิเชียรรัมย์
ดลกุล
เรืองรัมย์
สุระรัมย์
เกรัมย์
แก้วสีนวน
วิเชียรรัมย์
เพประโคน
ทรงราศรี
บุญยัษเฐียร
อาจทวีกุล
รักษา
เกรัมย์
โตพิมาย
ทรงราศรี
เกรัมย์
โอรสรัมย์
เจริญรัมย์
พรมมะเสน
ปดตาสังข์
เกรัมย์
นิมนต์รัมย์
แก้วมะเริง
ล่วงมัจฉา
เฮียงบุญ
ควินรัมย์
ทวีฉลาด
คลายโศก
ชูรัมย์
ก่อแก้ว
แซ่คู
คิดรัมย์
ลงมัจฉา
กอนรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๗/๐๓/๒๕๕๔

๐๕/๐๕/๒๕๕๔
๐๕/๑๒/๒๕๕๓
๑๓/๐๓/๒๕๕๔
๑๑/๐๙/๒๕๕๓
๑๑/๑๐/๒๕๕๓
๐๙/๑๒/๒๕๕๓

๑๐/๐๗/๒๕๕๓
๒๔/๐๖/๒๕๕๓
๒๖/๐๘/๒๕๕๓

๒๐/๐๖/๒๕๕๓
๒๗/๑๑/๒๕๕๓

๑๘/๐๘/๒๕๕๓
๒๗/๑๒/๒๕๕๓

๐๓/๐๑/๒๕๕๔
๑๙/๐๙/๒๕๕๓
๑๙/๐๑/๒๕๕๑
๒๖/๐๕/๒๕๕๑
๒๔/๐๗/๒๕๕๑
๒๗/๐๘/๒๕๕๑
๒๓/๑๑/๒๕๕๒

๒๑/๑๐/๒๕๕๒
๓๐/๑๑/๒๕๕๑
๒๗/๑๐/๒๕๕๒
๒๑/๐๑/๒๕๕๓
๒๒/๐๘/๒๕๕๒
๒๘/๐๙/๒๕๕๒
๑๓/๐๗/๒๕๕๒
๑๓/๐๓/๒๕๕๓
๐๙/๑๑/๒๕๕๒

๓๐/๐๗/๒๕๕๒
๒๔/๐๘/๒๕๕๒

๐๘/๐๑/๒๕๕๒
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
วัดหลักเขต
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงพวงผกา
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายกฤชณัฎฐ์
เด็กชายกฤตติกุล
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายกิตติภัทร
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายจิรวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๙ เด็กหญิงฉัตรปภัสสร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๖

เด็กชายชยพล
เด็กชายโชคอนันต์
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายนครินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กหญิงเปรมกมล
เด็กชายพนธกร
เด็กหญิงพนิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๒ เด็กหญิงภัทราวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงวรัญญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๔ เด็กหญิงวรัทยาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๓

เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกานต์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุรีรัตน์
เด็กหญิงสุวิตา
เด็กชายอโณทัย
เด็กชายเอกภพ
เด็กหญิงกัญชลิกา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงขวัญพิชชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๒

นามสกุล
สุขรักษา
โฉมงาม
แก้วคำ
ธรรมชาติ
เยรัมย์
มุทาพร
หาญวิเศษ
วิสารัตน์
จันทรมุข
กระรัมย์
บุตรศรี
อะโครัมย์
สินไชยยา
คิดเห็น
ปลดรัมย์
พันธ์ขาว
ไชยดี
แสงนนท์
บุญวิเศษ
โสนาคา
เทียนวรรณ
ฉัตรทัน
ศรีศิริ
อินทา
ภูบัวนาค
เรืองรัมย์
บุญเผย
มีธรรม
มารศรี
ปนแก้ว
เนียมน่วม
ปนสกุล
ซาดวง
บำรุงแคว้น
เปรียบสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) วัดหนองมะเขือ
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๕ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๓

เด็กชายชูเกียรติ
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายพรธนา

เด็กหญิงพฤกษาวดี
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๕ เด็กหญิงเพชรอาภา
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๗

เด็กชายภานุ
เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงวาณิชา
เด็กชายวิทยา
เด็กชายวิษณุ
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายสราวุฒ
เด็กชายสิทธา
เด็กหญิงสุกานดา
เด็กหญิงสุจิตตา
เด็กหญิงสุชาดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายภูวเนศ
เด็กชายสุเมธ
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงงามจันทร์
เด็กชายจิรเดช

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๕

เด็กชายเชาว์วรรธน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กหญิงปญญาวีร์
เด็กหญิงพิมพ์อร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๙

นามสกุล
เจียมรัมย์
ช่อมะลิ
ทะเรืองรัมย์
ใหญ่รัมย์
ทะรินรัมย์
ดาทอง
หล้าติ๊บ
ใจกล้า
พิมพะ
เรียบร้อย
บำเรอสงฆ์
ตะโกนา
เรียบร้อย
จะโรรัมย์
ประเสริฐศรี
อะมินรัมย์
เทียมเมฆ
เจริญรัมย์
พะสุรัมย์
ขันตี
โพดรัมย์
บุญวิเทียน
โชงรัมย์
นามบุตร
ชะลุนรัมย์
ดวงประเสริฐ
รักษา
ชุมเสนา
จันทร์ศรี
สุโข
สว่างรัตน์
ปานโคก
ใหญ่รัมย์
คงเร่ง
สันโดด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดดอนไม้งาม
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๐

เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภูผา
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงวันนิศา
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกรชนก
เด็กชายกิตติ
เด็กชายคุณากร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธนาภรณ์
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปนสุดา
เด็กหญิงพรญาณี
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายรัฐพล
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวารุณี
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงศุภวรรณ
เด็กชายเสถียรพงษ์
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กชายวิกรานต์
เด็กชายเอกกวิน
เด็กหญิงกนกพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๔ เด็กหญิงกานต์พิชชา

นามสกุล
อวยชัย
ตาสือ
สาราจารย์
ชิดสนิท
เงางาม
ชะนอบรัมย์
บูรณะชาติ
ยวงรัมย์
ชาญนอก
โยงรัมย์
ยอดรัก
เนตรนิยม
จันทะปาขาว
ยวงรัมย์
ภาษีดา
จรัสรัมย์
ม่วงดี
นิรัมย์
อุทัยแสน
ศรีสง่า
เยาวลักษณ์
มาตา
ชวนกระโทก
ม่วงดี
เท่ามาบาล
อุตสาห์รัมย์
นันทสิงห์
เย็นนำ
เครือจันทร์
พันธุ์แตง
ชำรัมย์
พงาตุนัด
เกษาโร
นิลประโคน
สระแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดบ้านปราสาท
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงจันทกานต์ บุสารัมย์

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๖

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๘

เด็กหญิงจินดา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กชายฐิติภัทร
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงดวงมณี
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธรรมสรณ์
เด็กหญิงธัญชนก

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๐

เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงเมฆขลา
เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงวิลาวรรณ์
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายสรยุทธ
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอังคณา
เด็กชายอานาวิล
เด็กหญิงกฤชอร
เด็กชายกลวัชร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๖ เด็กหญิงกัญญาพัชร
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๙

เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงชไมพร

อาสุณ
ปานทอง
เพียรสุข
ยอดสวัสดิ์
จารุณะ
เลิศสกุลกิจ
สุขประโคน
ดาทอง
หมั่นประโคน
แย้มประโคน
เอ็มประโคน
ชนะมาร
คงประโคน
ทองประโคน
พรมประโคน
เรืองรัมย์
ทับประโคน
ชาสุทธสี
แอนรัมย์
พรมประโคน
สายทอง
ดีเกตุ
เนืองนา
แย้มประโคน
ภักดีนันท์
สุขเกิด
แก้วโศก
แดงศรี
บุระประโคน
ไชยศรีรัมย์
พรรัมย์
พรมประโคน
เพชรนิล
ศรีจุดานุ

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๐

เด็กชายชินณภัทร
เด็กหญิงณัฏฐกันย์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเตชิต
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธงชัย
เด็กชายนพกร
เด็กชายนพลักษณ์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปฐพี
เด็กหญิงวรกาญจน์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายสุกฤษฏิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กชายสุภกิจ
เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กชายอิทธินนท์
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงชาลิณี
เด็กชายพีรชา
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรชาติ
เด็กหญิงนภชล
เด็กหญิงนราวรรณ
เด็กหญิงบุณณดา
เด็กชายพรเทพ
เด็กชายภูวนัย
เด็กหญิงรุจจิรา
เด็กชายศิลา
เด็กชายสุกฤษฏิ์
เด็กชายอดินนท์
เด็กหญิงอภิฤดี

นามสกุล

กลั่นประโคน
ลีประโคน
สิทธิธรรม
พูนประโคน
ศรีจันทึก
เย็นแพง
วารัมย์
อุนาศรี
สมหมั่น
ชิวิรัมย์
พรมประโคน
เจ็นประโคน
ลีประโคน
ทองประโคน
อิ่มรัมย์
ทับประโคน
ภูมินางงาม
พลตื้อ
ทิพดารา
แสวงสุข
จิตรเอก
นนอาสา
ชื่นประโคน
บุญไกร
ศรีสุข
เกิดประโคน
ปะบุญเรือง
บุญมี
สวายประโคน
เอ็มประโคน
ทองกุล
ศรียมาตย์
แสวงสุข
พบจันอัด
เรืองชาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๐

เด็กชายจักกิตต์
เด็กชายชยณัฐ
เด็กชายธีรติ
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงสิทธิณี
เด็กชายสุรยุทธ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงกุลิสรา
เด็กชายจิรวัศ
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายนพรุจน์
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กชายพีรพล
เด็กชายภัทรพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๐ เด็กหญิงภิสราอรณวดี

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๕

เด็กชายภีมภพ
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงรจนา
เด็กชายรัชพงค์
เด็กหญิงเวธกา
เด็กหญิงศิริภัสสร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงอาภัสสิริ
เด็กหญิงคเณศ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายนันทนัช
เด็กหญิงปาริชาติ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๖

เด็กชายเรืองอำนาจ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๗

เด็กชายวีระเทพ
เด็กหญิงกฤติกานต์
เด็กหญิงกันยกรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๙

นามสกุล
เจริญรัมย์
ไม่ลืม
ธรรมดา
สุขจิตต์
พิศไธสง
เพียรภูเขา
นาคประสพ
วันบุญมา
เกียนทอง
ศรีเพชร
กระแสโสม
อาบทอง
บูรณะ
ลุสุข
เมืองจันทร์
ดวงจันทร์
ผลสมหวัง
เขียนภาพ
ยืนยง
บุญมาก
ธรรมดา
สายบุตร
วงษ์เมือง
บูรณะ
แตงอ่อน
ถาวร
พุฒซ้าย
ประไพ
ภาติกพันธ์
เจาะประโคน
แย้มเกตุ
บุตรศรีวงษ์
จันทร์สุพรรณ์
มอมประโคน
จุดาบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๐ เด็กหญิงกาญนิชาท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงจวงจันทร์
เด็กชายจีรภัทร
เด็กชายฐิติกร
เด็กชายณัฐวัศห์
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนูสินธร์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงปรียดา
เด็กหญิงปยพร
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายพุทธิภาส

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงภัทรภัสสร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๙

เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภิญญวัฒน์
เด็กหญิงมัญชุพร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวัชรศักดิ์
เด็กหญิงวันใส
เด็กหญิงวิวชมพู
เด็กหญิงสิรินุช
เด็กชายสุพวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๘ เด็กหญิงอภิญญาทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงอำภาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงกฤตพร
เด็กหญิงบัณฑิตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๓

เด็กชายก้องนรินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๔

เด็กชายธีรกิจ

นามสกุล
อุ่นศรี
ริมประโคน
สมอหอม
ริมประโคน
ยิ่งเรงเริง
ยินประโคน
อุ่นศรี
บานศรี
เสนาประโคน
อินทร์สำราญ
หงษา
คำอ้อ
อุ่นศรี
ที่ดินดำ
กุลากูล
ชัยศรีรัมย์
อนุสามิ
ไกรสุข
เพ็งประโคน
สุวรรณดำ
ปรากฎหาร
บุตรวงศ์
แก้วบัวสา
คลังประโคน
บูรณ์เจริญ
พึ่งพิมาย
เสริมผล
จรูญประโคน
อุ่นศรี
โภชนัง
โคประโคน
ภาระก้านตง
โทไข่สอน
เกษแก้ว
นราแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย

หมายเหตุ

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนา
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนา

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนา
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนา

วัดหนองนาสามัคคี
วัดหนองนาสามัคคี
วัดหนองนาสามัคคี
วัดหนองนาสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๕

ชื่อ
เด็กชายราเมศ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๖ เด็กหญิงวรรณวิสาข์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กชายสราวุธ
เด็กชายอธิภัทร
เด็กชายชินาธิป
เด็กชายนาธัน
เด็กหญิงศรัณญา
เด็กชายกชกร
เด็กหญิงศรีสุนันท์
เด็กหญิงฐิตาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๔

เด็กชายจิณณวัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๘ เด็กหญิงชนาภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๙ เด็กชายณัฐนันท์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๐ เด็กหญิงณิชานาฎ
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๑ เด็กชายติรวัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๒ เด็กชายทัตเทพ
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๓ เด็กหญิงบุญยานุช
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๔ นายพิพัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๕ เด็กหญิงพิมอัมพร
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๖ เด็กชายพีรพล
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๗ เด็กชายภัทรพงศ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๘ เด็กชายภาคิน
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๙ เด็กหญิงศศิวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๐ เด็กหญิงธนพร
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๑ เด็กหญิงธราวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๒ เด็กหญิงนิชาดา
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๓ เด็กหญิงปารมี
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๔ เด็กหญิงพรกนก
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๕ เด็กชายภาสกร
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๖ เด็กหญิงศิริณภา
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๗ เด็กชายอณพัทย์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๘ เด็กชายอนาวิล
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๙ เด็กชายตรีกวินท์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๗

นามสกุล
บุญมาก
เดือนประโคน
สหัสชาติ
สหัสชาติ
อาจแหยม
ศิลปการ
โอดเปย
เจสันเทียะ
มืมขุนทด
สว่างอารมย์
วิทมาสิงห์
คำอาษา
กัลยารัตน์
แฝงเชียงเหียน
กองเกิด
เตียนศรี
เฉียดไธสง
เฉิดไธสง
คำคูณเมือง
ชิดชาญชัย
จังภูเขียว
ขุดดอน
รักษาอินทร์
ชีพไธสง
บุญอำนวย
เกษจันทร์
ชุบไธสง
ชินไธสง
วงศ์พิทักษ์
ปานใจนาม
เพ็ญบุญ
ขุดดอน
บุญปติ
สุดสา
พงศ์ภักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนา
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนา

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนา
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนา
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์

๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๐๗/๐๕/๒๕๓๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองนาสามัคคี
วัดหนองนาสามัคคี
วัดหนองนาสามัคคี
วัดหนองนาสามัคคี
วัดหนองนาสามัคคี
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน
วัดกุมภียาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะรี
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๑ เด็กหญิงกนกวรรณ พวงศรี
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๕

เด็กชายกฤษดากร
เด็กหญิงกลิกา
เด็กหญิงกัญชพร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๖ เด็กหญิงกัญญาพัชรทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงกัญติมา
เด็กหญิงกันย์สินี
เด็กหญิงกันยากร
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายกิติพันธ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๓ เด็กหญิงกุญญาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงกุสุมา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงเกล้ากัลยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กชายคทายุทธ
เด็กชายจักรวาล
เด็กหญิงจันทร์จีรา
เด็กหญิงจารุภัทร
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายจิรัฏฐ์
เด็กหญิงจิราภัค
เด็กหญิงจิราวรรณ์
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงชยาภรณ์
เด็กชายชลธาร
เด็กชายชัชนันท์
เด็กชายชินภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๔

สาไธสง
กรอบไธสง
เลาไธสง
โตอ้อม
จันทานานนท์
มาลี
กระทุ่มกลาง
วงษ์สามารถ
เกลี้ยงไธสง
นินนานนท์
บุญโต
สาไธสง
อุปกา
ปะติตัง
บุบผามาตานัง
กองไธสง
หอมหวล
แสนมณี
คงนำ
แจะไธสง
แสไธสง
สีเขียว
ชีไธสง
แฉล้มไธสง
คงเวียง
จันทร์สุข
มูลสุวรรณ
ยืนยั่ง
แสงไธสง
ทองธรรมชาติ
สืบสิงห์
โตไธสง
เรียนไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายฐานันท์
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงณัฐชวัล
เด็กหญิงณัฐปภา
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายดรุษกร
เด็กชายตนุภัทร
เด็กชายทองแท้
เด็กชายเทพทัต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชค
เด็กชายธนบูรณ์
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายธนาทิศ
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงธิดา
เด็กชายธีรธร
เด็กชายนคร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กชายนันทพงษ์
เด็กชายบัญญพนต์
เด็กหญิงบุญธิชา
เด็กหญิงบุษกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๙

นามสกุล
มีอยู่
ทิพย์เลิศ
พินะพงษ์
ช่อไธสง
ศรีทัศน์
พัชราชีวิน
ฟาหยาด
ดีรุ่งทรัพย์
เหล็กกล้า
ธนานุรักษ์
สวัสดิ์ชัย
บุตรพรม
ตราดไธสง
แว่นไธสง
เหล็กศิริวิชา
เสไธสง
อนุพงศากูล
พิมพ์เงิน
เจียนรัมย์
แฉล้มไธสง
จังอินทร์
ศรีคำ
ลันไธสง
พลจาน
ทาสวย
มากมน
ศรีคำ
นาลาด
บุญที
ทานาฤทัย
วงเวียน
โพธิขำ
บอนกลาง
จันทิสาร
บุญชู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายประภัสศร
เด็กชายประภาชัย
เด็กหญิงปริศา
เด็กหญิงปรีด์ิรติ
เด็กหญิงปรียาณัฐ
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายปาฏิหารย์
เด็กหญิงปานชีวา
เด็กหญิงปยธิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๐ เด็กหญิงปุริมปรัชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงพศิกา
เด็กชายพัชรพงศ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงพิชชานันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพีรดา
เด็กชายพีรธร
เด็กหญิงฟองจันทร์
เด็กหญิงฟาธิดา
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายภัทรปกรณ์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงภันทิลา
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายมนัสวี
เด็กชายมหัทธนา
เด็กหญิงเมธชนุตม์
เด็กหญิงเมธินี
เด็กชายยศนนท์
เด็กชายยศวรรธ
เด็กชายรชต

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

ปูธิรัตน์
แก้วน้อย
ผาดไธสง
ฉลาดดี
พริ้วไธสง
สีเขียว
กองม่วง
สุวรรณทา
วิไลฤทธิ์

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

แสงไธสง
เย็นไธสง
ศรีสุข
พานทอง
วสุธารัฐ
ศรีละออง
ชุบไธสง
แคไธสง
บุญมี
พันสีเงิน
โพธิ์เรือง
ศาลาฤทธิ์
แสงแก้ว
วิศิษฎ์ศิลป
ตอรบรัมย์
โจไธสง
สร้อยเพชร
โพธิบัติ
โพธิ์กลาง
แตงกวารัมย์
โพธิสาร
ดวงมาลา
ยอดมงคุล
ไกรจันทร์
ทิพย์ละมัย
แจ่มศิลา

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

หมายเหตุ

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงรัตนพร
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายราชปรัชญ์
เด็กชายราชสกุล
เด็กชายราชัน
เด็กหญิงฤดีมาศ
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงวนิสรา
เด็กชายวรภัทร
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงวรรณวารี
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายวาทิต
เด็กชายวิธวินท์
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงศรุตา
เด็กชายศิรภพ
เด็กหญิงศิรินญา
เด็กหญิงศิลามาศ
เด็กชายศิวนาถ
เด็กชายศุกลภัทร
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายเศรษฐวุฒิ
เด็กชายสรายุทธ์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายสันติภาพ
เด็กชายสิทธิภาคย์
เด็กชายสุกลวัฒน์
เด็กชายสุธิชาติ
เด็กชายสุวชัช

กวินตะคุ
ปลื้มพันธุ์
ยั่งยืน
โพธิ์สิทธิพันธุ์
พลรักษา
ชุนไธสง
ศรีจินดา
อัครพันธกุลกร
สีหามาตย์
แรกไธสง
เสาไธสง
ศรีวิชัย
มิ่งภูเขียว
พระเกตุ
ไหลหาโคตร
สุประพนธ์
เขียวพรม
วรจิต
อ้นไธสง
เกตไธสง
พัจนา
เอียการนา
พรามเอก
ชนะบุญ
พิพัฒน์ธนาสกุล
บัวไล
อินทร์โคกสูง
งามดี
ปูมสีดา
ฝปากเพราะ
สวามิชัย
ทองนอก
เกษศรี
เปรียบสม
เทียมตรี

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๔

ชื่อ

นามสกุล

สาครสิทธิ์
เรียนไธสง
พัฒนะแสง
ฝอยนอก
สนไธสง
กองไธสง
พลายงาม
ฉิมราช
ธรรมลี
ยามดี
แคไธสง
ประโยชน์โยธิน
โพธิ์สัย
แสนตรา
เกล้าพิมพ์
เสนามนตรี
เทพเดช
สำราญดี
ขนานไทย
หะยีสามะ
คงไธสง
สินสุกิจ
สีเขียว
เฮงวิชัย
หนองเหล็ก
วรจิต
สีเขียว
สอนเพีย
เด็กหญิงกมลวรรณ นำทอง
เด็กชายจิรภัทร สังสีแก้ว
เด็กชายตรีภพ สีเขียว
เด็กหญิงพนิตตา สีเขียว
เด็กหญิงภัคจิรา ชัยสงคราม
เด็กชายภัทรพล สมดี
เด็กหญิงสุพัตรา เดชขุนรัมย์
เด็กชายสุวพิชญ์
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายอรรคพันธ์
เด็กหญิงอรัชพร
เด็กชายอัยกิตติ์
เด็กหญิงไอยวริญท์
เด็กหญิงปนมณี
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงมนต์ฐชา
เด็กหญิงเกตกมล
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธิดา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงภณิดา
เด็กชายอัสดา
เด็กชายเกียรติคุณ
เด็กหญิงแก้วตา
เด็กชายติณห์ภพ
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงมนฤดี
เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงกชกร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) วัดพุทไธสง
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตูม
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนตูม
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนตูม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแคน
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแคน
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแคน
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแคน
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน

วัดบ้านชาด
วัดบ้านชาด
วัดบ้านชาด
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กชายกมลพิสิษฐ์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายชนินทร์
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กชายธนาทรัพย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๓ เด็กหญิงปรีญานันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงพรณภา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงรติกานต์
เด็กชายลภณ
เด็กหญิงเสาวรส
เด็กชายกชกร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤตนัย
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายกันตพัชร
เด็กหญิงกานต์สิรี
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงเกตน์สิรี
เด็กชายชลกรณ์
เด็กชายดุลวัฒน์
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนพนันท์
เด็กหญิงนิรมล
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายปณณทัต

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงพลอยณิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๗

เด็กชายพัฒนา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงเพียงธิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๙

นามสกุล
ด้อมสุธรรม
มะลิรัมย์
อุตะมะ
ด้ายรินรัมย์
เครือวัลย์
บัวนาค
ศิริรางกูล
กุลไธสง
อดิษะ
ทานาม
แสงไธสง
เสนาะเสียง
หม่องคำมี
อานไธสง
แสงอรุณ
พนาจันทร์
นัดไธสง
ฝอยศาลา
กมลเลิศ
พุทไธวัฒน์
ลือโสภา
ไกรจันทร์
ลือโสภา
ผาดไธสง
แสนธิ
สดไธสง
มุละสิวะ
คะกะเนปะ
เขียวชะอุ่ม
กลมไธสง
จอดนอก
อินมั่น
นามวงษ์ศรี
ประเสริฐสังข์
แก้วโกย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแคน
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตะเคียนทอง
วัดตะเคียนทอง
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดศิริมงคล
วัดหนองบก
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวีรชัย
เด็กหญิงวีรอร
เด็กชายศาศวัต
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสิริลักษณ์
เด็กหญิงสิริวิมล

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงอพิชญาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายโชคทวี
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายพรอุดม
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายตะวันฉัตร
เด็กชายนักรบ
เด็กชายราชันย์
เด็กชายณัฐนัย
เด็กชายวีระภาพ
เด็กหญิงกัญยาณี
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธนกิตต์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปยมาศ
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กชายทัศนัย
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายนพดล

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๔

นามสกุล
โถทัย
พลวัน
ว่องไว
ราชบุรี
มัลลิกากุล
โคตรจันทึก
ทองมหา
ภักดีนอก
ย่อมมะเริง
คำแก้ว
กิจการ
แอดไธสง
เทียงปา
เพิ่มพูน
เงินไธสง
เตือนไธสง
คหะวงค์
นาดี
สีอรัญ
คำยวง
วรวิเศษ
อินอนุโชติ
กัลโยธิน
เข็มบุบผา
แก้วมณี
วิไลราญ
พิลารัก
วิเสโส
สงกูล
จันทะคัด
สิงคำ
เรือนแก้ว
ดำเนตร
เนื้อทอง
มีศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ)
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ)

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ)
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดหงษ์
วัดจอมวารี
วัดจอมวารี
วัดจอมวารี
วัดจอมวารี
วัดจอมวารี
วัดจอมวารี
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๘

เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงไอยรา
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงนิชาภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงเยาวภา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวิธวัช
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายศักดิ์ดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงจันทรปภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงชัชฎาพร
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายนิพล
เด็กชายปรวิทย์
เด็กชายปญญาธร
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงมานิตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๔ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๙

เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงจิวรัญญา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายพิชยดนย์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงลิบบี้
เด็กชายศิรชัย
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงนันทัชพร
เด็กชายภาคิน
เด็กชายกฤติเดช

นามสกุล
ชิมวัย
กับรัมย์
สอนนอก
เครือบคนโท
สีชุมแสง
สับปศรี
อุปพงษ์
ทองวิเศษ
แสนสีมน
เอมโอด
ไพรพนม
โกษากูล
พันธ์ถวิล
จำรูญศิริ
อยู่จงดี
สุวรรณหงษ์
บุญประสาท
วิบูรณ์
จันทร์เจ้า
ชูคงคา
เริ่มปลูก
พวงทอง
ศรีสมบุตร
ศรีสมบุตร
นาคินชาติ
ปนศิริ
ประเสริฐสังข์
นามหาจันทร์
พูนสวัสดิ์
แจ้งมงคล
ฉกรรจ์ศิลป
พงษ์สุวรรณ
สินปุณย์
หลอดทอง
ดวงเดือน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ วัดกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ วัดกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๐ เด็กหญิงกฤษธิญาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงกังสดาล

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กชายกันต์รพี

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๕ เด็กหญิงกาญจน์ฐภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงกานต์กมล

เด็กชายจิรกิตติ์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายจิลัฎคพนธ์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงญาดา
เด็กชายณชพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๓ เด็กหญิงณัชชานันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงณัฏฐกมล
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณิธญาพร
เด็กชายต่อพงศ์
เด็กชายตุลยวัตร
เด็กหญิงธิติยา
เด็กชายนภัทร
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กชายปณณวิชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงพรรณชนก

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๗

เด็กชายพัชรพงษ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายภัทรกฤต
เด็กหญิงวรวรีย์
เด็กชายวรษิน
เด็กหญิงสุรพิชญา
เด็กหญิงอชิรญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๔

นามสกุล
จีนนางรอง
บุญพรม
ช่องกระโทก
คงสืบชาติ
กระโจมพล
ธาราธีรพงศ์
นดประโคน
ยังสุขเกษม
แวงสันเทียะ
แปนรินทร์
อนันต์
พันธเสน
สามารถ
ศรีเมือง
ศรีเมือง
ชูประทีป
รุ่งกูล
ย่านกลาง
สงวนสิน
โพธิ์หิรัญ
จันสะวะ
สุขแสง
อาภรณ์พงษ์
สมสวย
ยอดพรหม
สภารัตน์
จิตรจันทึก
หวลระลึก
บุญสอน
นาเมืองรักษ์
ขุนวงค์
ทองประเทือง
ปูนาศรี
บุตรไทย
สภารัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกมลลักษณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงอังศุมาลิน
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๖ เด็กหญิงไอศิกา
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๗ เด็กหญิงสุนิสา
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๘ เด็กหญิงกรพินธ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๙ เด็กชายจตุพร
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๐ เด็กหญิงจันทกานต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๑ เด็กหญิงจิราวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๒

ศรชัย
มุ่งจองกลาง
ศรีชนะ
ตาซื่อ
พุทธสุวรรณ
รุ่งโรจน์
กลับมารัมย์
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ปะรุวรรณรัมย์
เด็กชายชานนท์ เต็งตระกูล
เด็กชายณัฏฐชัย แสนทองคำ
เด็กหญิงณัฐธิดา พูนสวัสดิ์
เด็กชายณัฐพล สายจันทร์
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจดี
เด็กชายดนัยณัฐ แสนทองคำ
เด็กชายธนเดช อุไรรัมย์
เด็กชายธนภัทร พูนสวัสดิ์

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก

เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนิตต์อลิน
เด็กชายบัณฑิต
เด็กหญิงปภานัน
เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายเมธา
เด็กชายระพีพัด
เด็กหญิงศิริณภา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายฐาปนินทร์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนราพร
เด็กชายพันกร

๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๙

ช่างไม้
อักษรณรงค์
สุทธิทวีวสุ
ฤกษ์ชัย
สุวรรณสุระ
ปลุกรัมย์
หงษ์รัตน์
ทัศนะ
บวรรัมย์
กิจประชา
ทองรัก
บูชารัมย์
พิมพ์จันทร์
เจือจันทร์
เสนศิลา
ประวรรณรัมย์
พิผ่วนนอก
มีทรัพย์
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เจือจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขุนก้อง
วัดขุนก้อง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๐

เด็กชายพีรวัต
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายภูวิศา
เด็กชายศิวรักษ์
เด็กหญิงสุดาพร
เด็กหญิงสุพัฒตรา
เด็กชายกรรชิด
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กหญิงณัทชญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๙ เด็กหญิงธัญญาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงนภสรณ์
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายรพีภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๔ เด็กหญิงวรรณมณีรัตน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงโสรญา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กหญิงรุจจิรา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายนิติพล
เด็กหญิงวินดา
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงรัศมี
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสุรางคนา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงธิญานันท์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพงษ์เทพ
เด็กหญิงพวงเพชร
เด็กชายพัฒชนินท์
เด็กหญิงวรัญญา

นามสกุล
รักษาชาติ
บำรุงธรรม
วิเศษเนตร
เครือวัลย์
โกติรัมย์
โพธิ์เงิน
มงคลกูล
พูนสวัสดิ์
พรมเสน
มูลศรี
ไชยโย
กันนุลา
ปะทิรัมย์
ปรินรัมย์
ปลอดรัมย์
เขินไพร
กรึมสูงเนิน
น้อยเสลา
อุบลรัตน์
ถิ่นก้อง
จิรัมย์
แพร่งสุวรรณ์
ขวัญเมือง
นันทพันธ์
หรบรรพ
ศรีแก้ว
หรบรรพ์
แคล้วภัย
เมืองสุข
พูนกิ่ง
ผลเจริญ
กะเชื่อมรัมย์
เฉลิมรัมย์
พวงเพ็ชร์
ผาแดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดขาชันโลง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
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บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายศักดิ์ชัย กัลนุลา
เด็กหญิงสุพัชสร เที่ยงรัมย์
เด็กหญิงสุมลรัตน์ กันนุลา
เด็กชายเกียรติประวุธ หวาวิสัย
เด็กชายวรวุฒิ กำมะนาด
เด็กชายวสุ
กุสารัมย์
เด็กชายวีระชัย ขุมทอง
เด็กหญิงศิรินภา ทิพย์จะวังโส
เด็กชายสกุล
แย้งประโคน
เด็กชายเสกสรร ชูทอง
เด็กชายแสงสุรีย์ ทาเงิน
เด็กหญิงโสรยา ทาเงิน
เด็กชายอนุวัฒน์ หวาวิสัย
เด็กชายอิทธิพล มีแก้ว
เด็กหญิงฮานน่า ลอว์สัน
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีวิศร
เด็กหญิงณัฐณิชา ตุ่นกลิ่น
เด็กชายณัฐพนธ์ สุขธะสิณ
เด็กชายณัฐวุฒิ สกุลทอง
เด็กหญิงนนทวดี เครือแสง
เด็กหญิงปนัดดา มะลิวรรณ์
เด็กชายประชานาถ กูลพิมาย
เด็กหญิงปนมณี จำเนียร
เด็กชายสุทธิศักดิ์ ดอกเกส
เด็กชายณัฐพล ณะรังศรี
เด็กชายธนวัฒน์ เสาวพันธ์
เด็กชายธนาวุฒิ กิ่งวงศา
เด็กหญิงนำทิพย์ กล้าเกิด
เด็กชายบุณยวัฒน์ ปกษา
เด็กชายวสุ
อาษาภักดิ์
เด็กชายเกษมสันติ์ นวลปกษี
เด็กชายจารุภัทร อยู่เย็น
เด็กชายชัยวัฒน์ ปกโคทานัง
เด็กหญิงณัฐธิดา นาคินชาติ
เด็กชายธนวิชญ์ ปกษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๐

เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนิพนธ์
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายศิริมงคล
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสิรินทิพย์
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอมลรดา
เด็กชายพีระศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๔

เด็กชายฤทธิเกียรติ
เด็กหญิงนิยดา
เด็กหญิงรัตติการ
เด็กหญิงเกษศรา
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายเฉลิมวงศ์
เด็กหญิงต้นกล้า
เด็กหญิงธธรรธร
เด็กหญิงพีรญา
เด็กหญิงวรารักษ์
เด็กหญิงศิริวิริญ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอลิสรา
เด็กหญิงกนกวัณ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กชายบุญญวัฒน์
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายราเชนทร์
เด็กหญิงสุพัตรา

นามสกุล
กล้าเกิด
สวัสดิ์พูน
มาประจวบ
ณะรังศรี
ชำนาญ
โพธิ์หิรัญ
โล่ห์ทอง
จันทร์ที
ทิพย์บุญตา
อุดมบุญ
เนตรกลาง
ม่านทอง
คงพลปาน
อินทกูล
มีพวงผล
เสือหาว
ชุดกระโทก
ทวีชาติ
เธียรวรรณ
มิ่งมิตร
บุญมี
ศรีกล้า
เสือโคร่ง
ศรีวรรณ
เวียนไทยสง
เสาวพันธ์
นิลวิจิตร
สนทนา
ห่อหุ้มดี
มีทนงค์
นาคีสังข์
แมลงผึ้ง
อ่วมคำ
กุยรัมย์
คงพลปาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง

๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๙/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

๑๘/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

๒๕/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

๐๖/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

๐๙/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

๑๑/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

๑๑/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

๑๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

๑๘/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

๑๓/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงสุพิน
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายกรกฎ
เด็กหญิงกวิตา
เด็กหญิงจิรพัฒน์
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายธันวา
เด็กชายนพพร
เด็กหญิงปณิศรา
เด็กหญิงพัชราวดี

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงภัทรพร
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กหญิงสิปโปทัย
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงจีรวรรณ์
เด็กหญิงธัญรดี
เด็กหญิงนิยดา
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายเวหา
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายสิงหราช
เด็กหญิงอภิญญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๔ เด็กหญิงอรุณลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงเอมอร

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๖ เด็กหญิงกฤตากานต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชญานันท์

นามสกุล
พรหมนัส
นามพวน
คงพลปาน
คำบัวขวา
ทองทำกิจ
จันทร์อินทร์
ลิโคตร
พันนิล
ชัยปญญา
เข็มเพ็ชร
แสนประเสริฐ
คงพลปาน
ศิริกำเนิด
เปาชุมแสง
เข็มบุปผา
จิตติวรพันธ์
เพ็ชรบรรพต
วิจิตรศักดิ์
โสวาที
แปนพะเนาว์
แปนนรินทร์
ประเสริฐสังข์
สร้อยทอง
โสมวงค์
ทองทำกิจ
สนิทศรี
พิงพึ่ง
ทิพย์โภชน์
แปนพะเนาว์
รักวงษ์
แมลงผึ้ง
สุระโส
อุดหนุน
ทองทำกิจ
หวังร่วมกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกง
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกง

สังกัดวัด

วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๐

เด็กชายนพดล

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงพราวพัชรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กหญิงวรัญชญา
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงคชาภา
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายตะวัน
เด็กชายทินกรณ์
เด็กชายปริญญภพ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายสุทัศน์
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงการเกศ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนิภาวรรณ
เด็กชายปฏิพล
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายวายุภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ศิริบุญ
อินทร์ไกรดี
ดีด้วยชาติ
ศรีเนาวรัตน์
สุนทรา
นามประเสริฐ
กันเกษ
เภสัชชะ
มาตา
โสโส
สืบญาติ
บริสุทธิ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกง

ศรีสง่า
นพกิจ
คงพลปาน
อังกาบกิ่ง
ทองคำ
คมปก
ทิพย์อักษร
น่าชม
เต็งวิเศษ
ศรีผดุง
ราดกระโทก
นิลโท
กลิ่นหวล
กลิ่นหวล
สีม่วงงาม
นาคกระโทก
ศรีเพ็ญแก้ว
บำเพ็ญพงษ์
พันธุ์วิเศษ
ตู่กระโทก
บำเพ็ญพงษ์
วรรณสุข
หาสุข

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกง

๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกง

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกง

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกง
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกง
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกง

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

สังกัดวัด

วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสิรินยา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายสุภเวช
เด็กหญิงสุริยาพร
เด็กชายอรัญชัย
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงนัฐลดา
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพัททวี
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภีรภัทร์
เด็กชายวาทิน
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศศิชา
เด็กชายสิงหา
เด็กชายอนุภาษ
เด็กชายอรรถสิทธิ์
เด็กชายเอกพจน์
เด็กชายปรัชชา
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กหญิงทองไพลิน
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงวรรณดี
เด็กชายเกียรติศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๙

นามสกุล

อันดี
โสมกูล
ศรีพรม
อำนวยพร
ศรีพรม
หรี่เรไร
กลั่นกำเนิด
บำเพ็ญพงษ์
จันทร์พวก
สุวรรณดวง
มงคลแก้วมณี
โพธิ์นางรอง
รักกระโทก
ยอดดอน
ประนอม
ประสิทธิ์กูล
พันธุ์
นรชาญ
คงเปนนิจ
คนชุม
รักกระโทก
ประดาสุข
ทองศรี
ประทุม
ชำนาญเนาว์
ทองศรี
ชูคงพะเนาว์
กิติศรีวรพันธุ์
เกยดอน
หอยสังข์
หาญประเทศ
แสงอ่อน
ปานสมสวย
เด็กชายจิรพัฒน์ ยิ่งได้ชม
เด็กชายจิรายุทธ พรมมิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา

๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดแท่นบัลลังก์
วัดพรหมนิมิต
วัดพรหมนิมิต
วัดพรหมนิมิต
วัดพรหมนิมิต
วัดพรหมนิมิต
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๐

ชื่อ
เด็กชายจีรวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๑ เด็กชายตรัยชนะมาร
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๓

เด็กชายธนากร
เด็กหญิงพิชญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๔ เด็กหญิงรัชฎาวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงเมษยา
เด็กหญิงสวรินทร์
เด็กชายโกศัลย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๙ เด็กหญิงเบญญาพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงพรชนก
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายยุทธศักดิ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชยณัฐ
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงนีรชา
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กชายปญญวัฒน์
เด็กหญิงภาวนา
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กหญิงสิริวัลย์
เด็กหญิงสุพัตสรณ์
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายธไนศวรรย์
เด็กหญิงภูวษา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงส่องหล้า

นามสกุล
พลสุภี
เริ่มปลูก
สืบชาติ
นราพงษ์
น้อมเกลี้ยง
ศรีภูบาล
พลเศษ
เรืองนางรอง
ขานเพราะ
ทิพย์นางรอง
ต่างประเทศ
อนันต์
อันดี
วุฒิเกรียงไกร
เกื้อกระโทก
อินสูงเนิน
มิตรแสง
แคล้วกระโทก
ขำผักแว่น
ล่องลอย
เงินตรากุล
ราศรี
พุธชุมแสง
นามมงคล
ศรีผักแว่น
อำน้อย
เครือวัลย์
ทวนชัยภูมิ
วิจิตรศักดิ์
โกฎผักแว่น
ชะมาประโคน
ชูเมือง
วรรณบุตรดี
เจนถูกใจ
ขำผักแว่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลา

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลา
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลา
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสลา
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพรหมนิมิต
วัดพรหมนิมิต
วัดพรหมนิมิต
วัดพรหมนิมิต
วัดพรหมนิมิต
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดมะค่ากระสังข์
วัดเสลา
วัดเสลา
วัดเสลา
วัดเสลา
วัดเสลา
วัดเสลา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๖

ชื่อ
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอารียา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๗ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงกรวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงกัญญาภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงกันยา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงนันทพร
เด็กหญิงพีรยา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงนุสรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงกานต์ชนก

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงญาดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงณัฎฐกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายปาฏิหาริย์
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอาริษา
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กชายฐิติพงษ์
เด็กชายณัฐฐากูร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงสาธิดา
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงกตัญู

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๘ เด็กชายกฤษณกรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์

นามสกุล
จันทร์สุข
ไพรินทร์
มูลวงค์
อร่ามฤทธิ์
ชาดี
อิ้วชุมแสง
เนาว์กลาง
ขำเอนก
มงคลเสถียร
ทิพย์อักษร
ไวยาประโคน
บรรพโคตร
กุดดอน
สาอาจ
แสนคำภา
อุปฮาด
ปลัดพันธ์
อุส่าห์รัมย์
บุญพรม
แซ่ต้ัง
สัตย์ฌุชนม์
ทิพย์อักษร
ทิพย์อักษร
ติมกลาง
สุขบุญ
วงค์ศรีชา
พระสมสุข
สมบูรณ์
สืบสาย
ชมชาติ
จันทร
ออนศรี
สุภิษะ
มีพวงผล
ธนิศรเศรษฐ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลา
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสลา
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเสลา
วัดเสลา
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายนพเก้า
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพรพิมล

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงพลอยณิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๐

เด็กชายพันธ์กร
เด็กหญิงแพรณิชา
เด็กชายมานะ
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงศศิรัตน์
เด็กหญิงศิศิรา
เด็กหญิงสุธินี
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กชายชนม์สวัสดิ์
เด็กชายฐปกร
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กหญิงบลาลีรัตน์
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงปาริดา
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงเพชรนารี
เด็กหญิงสุดแสนรัก
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอรกานต์
เด็กหญิงอริยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๔

นามสกุล

กลิ่นแมน
โสมงคล
วงษ์เจริญ
แซ่ง้ัน
สัมโน
โรมรินทร์
โสประโคน
แก้วมา
ลูกแก้ว
แก้วทองหลาง
กรองมะเริง
แก้วทองหลาง
จุดอน
ลอยกระโทก
งามเลิศ
บุญชาญ
ณ รัมย์
รักษา
สุวรรณศรี
ซะนะทะเล
แก้วม่วง
โสสุด
ศิริกำเนิด
เพียรประจำ
พิบุญมี
คำหอม
เทียนเจษฎา
พวงมาลัย
ทองพระพักตร์
เภสัชชะ
โล่ห์นารายณ์
ธรรมนาม
ฉิมพาลี
อ่อนเขนย
เพ็ชรศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)

๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงอลิสรา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กหญิงณิศาชล
เด็กชายนฤเบศร์
เด็กชายนันธภพ
เด็กชายพัชรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงพิชชานันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๗

เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายสกุลศึก
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอนิวัตติ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงอริศรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๙ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายณตะวัน

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงณัฐธการณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๓

เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายพัทธนทร
เด็กชายพิทักษ์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายสุธิพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๘ เด็กหญิงสุพรรณิการ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายหัสดี
เด็กชายณัฐภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๒ เด็กชายทิศแทนไทย
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๙

เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กหญิงเปรมจิรา
เด็กหญิงภัณวิภา
เด็กชายวิภพ
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงสุนิตษา
เด็กหญิงอรอุมา

นามสกุล

โพธิ์เงิน
นุพันธ์
วงษาวิเศษ
คุ้มสุวรรณ์
ยิ้มพันธ์
สาพิมพา
ปดตาระเต
ผาทอง
แขรัมย์
หาญประเทศ
วิเชียร
นิเวชกูล
ภาคำ
จันทร์คง
ขำเอนก
กุมภากูล
ขำวงค์
กุมภากูล
ไก่แก้ว
เนตรดำกูล
ปรีชาพูด
สมบูรณ์
วิเศษพันธ์
สังเกตกิจ
อังกาพเพชร
สังข์สนิท
ลักพลวงค์
ญาณปญญา
พวงกระโทก
มุ่งเปลี่ยนกลาง
วังคะฮาด
แสนอภัย
บาหยัน
คลังกูล
เชื้อชุมแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน

๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกระโดน

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกระโดน

วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๐

เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายอภิวัตน์
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กชายธนบดี
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัติ
เด็กชายธนศิล
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนที
เด็กหญิงนารากร
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
เด็กชายพีรภัส
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภุชงค์
เด็กหญิงวัชรี
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสิริศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๔

นามสกุล
นามนาค
แสงจังหรีด
วงศ์งาม
แซ่ล้ี
พรานกระโทก
จันทร์วิเชียร
คตโคตร
วัชระ
คำพินิจ
ถาวงกลาง
คำลือ
พิทักษี
นันทวัฒนา
ฉลองประโคน
คเชนเนียม
กองศักดิ์

เหล็งรัมย์
กองศักดิ์
ปราบภัย
งามแสง
ตอยกระโทก
อินนอก
ตรีเมฆ
วงศ์คต
ภิรมย์สุข
เณรเกิด
ศรีชาติ
ชูชาติ
เข็มทิศ
เด็กหญิงสุวรรณวิษา ยงศักดิ์
เด็กชายอทินันท์ ศรีคชไกร
เด็กชายอนุชิต คุณโพธิ์
เด็กหญิงอาทิตยา ปนศิริ
เด็กชายเจตพล พลขันต์
เด็กชายพงศกร ศรีสุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด

วัดหนองไทร
วัดหนองไทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายภัทรพงษ์ ตรีเมฆ
เด็กชายภูมิไชญเวช อยู่พวง
เด็กชายศักดิด์ านนท์ มอไธสง
เด็กหญิงอภิญญา ไชยประเทศ
เด็กหญิงอรุณรัตน์ มะหันตะ
เด็กชายเจษฎา รักสนิท
เด็กหญิงฐิติวรดา ดีโงน
เด็กชายธนกฤต คงเปนนิจ
เด็กชายธีระเทพ คงเปนนิจ
เด็กหญิงนำเพชร เนียมกูล
เด็กชายนำหนึ่ง เนียมกูล
เด็กชายอานันท์ ปนศิริ
เด็กหญิงชิดชนก จันทร์ประจำ
เด็กชายนพดล อาจมี
เด็กชายกมลศักดิ์ อาจเอี้อม
เด็กชายนพคุณ กลิ่นสุคนธ์
เด็กชายนันทพงศ์ ขอเหนี่ยวกลาง
เด็กชายภมรพล ทองจัตุ
เด็กชายวิชญะ กระจ่าง
เด็กชายศิรภัทร อยู่สุข
เด็กหญิงอรณิชา บุตรเกิด
เด็กหญิงกัลยา แก้วปรือ
เด็กชายจิรสิน
ทองรักสี
เด็กหญิงตะวันงาม ภิรมย์นาค
เด็กหญิงนภัสสรา นุสารัมย์
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เนียมเทศ
เด็กชายพงศธร หมั่นประโคน
เด็กชายพลกฤต วรรัตน์
เด็กหญิงพัดชา ศรีเพชร
เด็กชายพิทักษ์ ประชัยภูมิ
เด็กหญิงวรรณวิกา ประยึดรัมย์
เด็กหญิงศศิ
ทัพแมลง
เด็กหญิงสุกันยา ขานเพราะ
เด็กชายอาคิรา คงกำเนิด
เด็กหญิงกมลเนตร ทัดกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกราด

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนิคมเขต

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคมเขต
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคมเขต
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคมเขต
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนิคมเขต
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคมเขต
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคมเขต
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนิคมเขต
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนำไหล

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนำไหล
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนำไหล
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนำไหล

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำไหล
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนำไหล
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนำไหล
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดนำไหล
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดนำไหล
๒๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๐๘/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๐๔/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๒๒/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๐๖/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๑๐/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๒๕/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๒๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๐๙/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๓๐/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๒๖/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๑๙/๐๓/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๑๖/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดนำไหล
วัดนำไหล
วัดนำไหล
วัดนำไหล
วัดนำไหล
วัดนำไหล
วัดนำไหล
วัดนำไหล
วัดนำไหล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงชนม์นิภา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปุณรดา
เด็กชายพีชยดล
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงจิรพัฒน์
เด็กชายปญญากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๘

เด็กชายยุทธการ
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงกรณิกา
เด็กหญิงญานิน
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายศุภกร
เด็กชายเกียรติชัย
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงปยพัชร์
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายวีรชัย
เด็กหญิงศิริกันยา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงสุจินดา
เด็กหญิงสุพัฒตรา
เด็กชายสุริยะ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๔

นามสกุล
เสมอภาค
ศรีศิริ
พยัคฆ์กูล
ชุ่มชิด
หาญโงน
คงกำเนิด
ยิ้มพันธ์
ขำเอนก
นามแสง
ท้าวทัญ
เกรัมย์
รอดอารี
ปราบสกุล
แสงชา
จำพิมาย
ทองคำ
น้อยโลมา
ภักดี
ร่วมกูล
กรรณโณ
เลือดกุมภา
อรุณศรี
เอี้ยงกูล
เณรกูล
เกษบึงกาฬ
ทองมาก
โคตะระ
หลวงปลัด
เณรกูล
ชุมนุมชาติ
กาญจนา
ปุนจ้อย
แจ้งกูล
อภัยจิตร
เคหา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๒/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๒๖/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดสันติธรรมาวาส
วัดสันติธรรมาวาส
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๑๗/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๑๑/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๒๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๕

ชื่อ
เด็กหญิงอรกช

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๖ เด็กหญิงกัลยาลักษณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๙

เด็กชายเอกวุฒิ
เด็กหญิงชญานิน
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงปนเกล้า
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงภัทรมน
เด็กหญิงภาวินี
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงจิรพรรณ
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กชายบุญชู
เด็กชายยศพัทธ์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐชัย
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายธนกฤต

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๐

เด็กชายสุรัฑศาสตร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงกฤตพร
เด็กหญิงกัณนิกา
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธิมทอง
เด็กหญิงนพเก้า
เด็กชายนิปุณ
เด็กชายภูวณัฎฐ์
เด็กชายอดิศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๙

นามสกุล
เนียมกูล
เกรียรัมย์
รุกขสนธิ์
สวัสดิ์พูน
เนียมกุล
อรุณศรี
มหิสยา
คลังกูล
สวนหนองปลิง
คำเกิ่ง
จันทร์กูล
วิชัยกูล
กิมน้อย
หอมโลก
สิงห์วงค์
ทองเสน
ชะเอมเทศ
ชูอิฐจีน
ศรีณรงค์
ค้าขาย
วัฒนกูล
วิเศษพันธ์
ดีสวัสดิ์
อาจทวีกุล
บุญกองชาติ
ศรีชาติ
แสนเดช
แก้วลอย
เดชวารี
วรรณพงษ์
ขำวงค์
หาญปญญา
เรืองศักดิ์
ทิพย์ภูจอม
โภคทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
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เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายอารักษ์
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกันย์สุดา
เด็กชายชลสิทธิ์
เด็กชายโชติรชต
เด็กหญิงฑิตฐิตา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายเตชิน
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กหญิงธวัญรัตน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายนพเก้า
เด็กชายนภัสรพี

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๐ เด็กชายนัฐภัทรพงษ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๐

เด็กชายนำชัย
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กชายปฏิพล
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายปกติกรณ์
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงพรธิพา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๑ เด็กหญิงพลอยกุมภา
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงพลอยชมภู

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๓

เด็กชายพัชรี
เด็กหญิงพิชญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๔

นามสกุล
ครุภัณฑ์
เจริญบุตร
สารนอก
กลางราช
ทิณรัตน์
วิมาลา
เสนาราษฎร์
พลกระโทก
พรมวงค์
ภารจรุง
สุขเกตแก้ว
โคลนกระโทก
หาญสุวรรณ์
ไชยงค์
บุตรจินดา
เตียงนิล
เมืองปรางค์
ทองเพ็ญ
เกิดช่อ
เจียรแจ้ง
บุรินทร์รัมย์
เสื้ยวโพนทัน
กุลพินิจ
บุตรจินดา
เสี่ยวภูเขียว
พันธ์ภักดิ์
ประกายแก้ว
เย็นจอหอ
สวัสดิ์พูน
พริ้งเพราะ
ธรรมรงค์
ศิริโพคานนท์
ภวนาคโสภณ
สารัมย์
สิมมาลี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

สังกัดวัด

วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร

หมายเหตุ
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บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงเพชรลดา แก้วกูล
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โล่ห์นารายณ์
เด็กชายภีมพัฒน์ อุตตะมะวงค์
เด็กหญิงมนัสนันท์ กึม
เด็กหญิงยุวดี
อุทพันธ์
เด็กหญิงรัตติกาล พูนสวัสดิ์
เด็กหญิงลลิตวดี ทองอ้ม
เด็กชายวชิรวิทย์ ตันนา
เด็กหญิงวรสิริ พุดทะเล
เด็กชายวรัท
วังสันเทียะ
เด็กหญิงวราพร มาดา
เด็กชายวรินทร ศักดา
เด็กชายวีรกร
สีบัวบาน
เด็กหญิงศศิกาญจ์ บุญเผย
เด็กหญิงศศิธร ขุนแก้วมะดัน
เด็กชายศิรวุฒิ ชาติกุญชร
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุรณ์บำรุง
เด็กชายสมเกียรติ จันทร์คง
เด็กชายสุธีมนต์ กีรติธนันต์ชัย
เด็กหญิงสุนันทา ศิริมงคล
เด็กหญิงสุรัมภา ชื่นอารมณ์
เด็กหญิงสุวิชญา ขวัญเมือง
เด็กชายสุวิทวัส เมืองพนัส
เด็กชายหิรัณย์ ศรชัย
เด็กหญิงอมลรดา แห้งขุนทด
เด็กหญิงอรนุช อุทพันธ์
เด็กหญิงอรษา แสนเดช
เด็กหญิงอารยา เครื่องทิพย์
เด็กหญิงเอมอร องอินทร์
เด็กชายกฤษณพงศ์ ร่วมชาติ
เด็กหญิงกัญญาภัค จันทร์ราตรี
เด็กชายกัณย์ฐกร ผิวหอม
เด็กชายจิรายุทธ แสงสว่าง
เด็กชายชนวัชย์ ปะชาติ
เด็กชายชนะพล ทิณรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๐

เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงฑิตยา
เด็กหญิงณัฐฉรียา
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายดีเลน
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กหญิงนันทิยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๙ เด็กหญิงปนัดดาธิญาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงปวีณ์สุดา
เด็กหญิงปญจรัตน์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรสิริ
เด็กชายพิชิต
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงมณัญญา
เด็กหญิงเมธิตา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงลลิดา
เด็กหญิงศรัณรัชต์
เด็กหญิงศิรดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๒ เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงอภิญญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๔ เด็กหญิงอภิษฎาวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๕ เด็กหญิงกาญจนาพร
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณฐกมล
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายณันฐศักดิ์
เด็กหญิงณิชานาฏ
เด็กชายตรัยรัตน์
เด็กชายธัญพิสิษฐ์

นามสกุล
วรรณวิจิตร
แสนบุญศิริ
อินต๊ะวิไชย
ขบขัน
ทีริง
แพงรูป
คำเหลือ
เปยน่วม
จงเย็นกลาง
พูนสวัสดิ์
นิสังข์รัมย์
พินิจเชื้อ
วารินทร์
ทองคำ
เตียมคำ
บ่อคำเกิด
เรืองปรัชญากุล
ทองประภา
อุบลสะอาด
โพธิทัก
นันทะ
คำอยู่
วุฒิเสลา
ศรีสาร
สติภา
ฟองสูงเนิน
บรรจง
สุนทรกูล
แสนเดช
มากชุมแสง
นราพงษ์
โสกูล
ประยงค์หอม
ชัยกิจ
เกื้อประโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๕/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงปณณิกา
เด็กหญิงปยากร
เด็กหญิงพรกนก
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายพัชรชัย
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงมณฑิกา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงมินท์มันตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงมุกอันดา
เด็กหญิงยลดา
เด็กหญิงรพีพร
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงศุภรดา
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กชายสรนันท์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุวีณา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงอรณิภา
เด็กหญิงนิชา
เด็กชายชุติเดช
เด็กหญิงวริสสา
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนัฐลดา
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กชายพงษ์โชติ
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงสายธาร
เด็กชายอชิตพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๙

นามสกุล
คำสิน
โพธิ์แก้ว
เหมือนใจ
การะเกต
เทพเนาว์
หลวงคำแว่น
อยู่พิมาย
พรมศักดิ์
รัตนอินทร์
อำหนองบัว
มาลาศรี
ชัยวลีศรีเกษม
แพงวาป
อนันต์
ใสงาม
วรรณคีรี
แสงอุทัย
นันทเสนา
แพร่งนคร
ทองทา
ทิพย์อักษร
ตรีเมฆ
สงครามรอด
อาจศึก
พันงาม
อุดมรัก
ยิ้มยวน
ตั้งจิว
ไกรสรพันธ์
เพียรหาผล
สืบเพ็ง
วรรณคำ
อาภรณ์ศรี
เจริญผล
ปตทะมะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดสระแร่
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงกัลญาศิริ
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายวรัญู
เด็กชายกันณภัทร
เด็กชายภาณุพล
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงสิริโฉม

หดไธสง
พุทธวงศ์
บุญเรืองพะเนาว์
น้อยเกิดพะเนา
อักษรวุฒิ
กระจ่างโพธิ์
จอนดอน
เต็มเกษม
คะเชนรัมย์
บุญสร้อย
เต็งวิเศษ
ชื่นนอก
เต็มเกษม
จีนเกา
มูลทองหลาง
แพงคำฮัก
ฝุนตะคุ
ลัทธิวรรณ
ศรีสูงเนิน
ทิพย์สันเทียะ
เผื่อแผ่
โคกเปอย
ศรีบัวชุม
เขตคาม
สุมาลี
ฉายศรีศิริ
ผูกพันธ์
ดัชถุยาวัตร
วงเวียน
ทองดี
วุฒิยาสาร
โฮมแพน
อุปการ์
ปานเพ็ชร
บุตรดี

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๙ เด็กหญิงกิตติยากรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงจินดามณี
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงปยาพร
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายพุฒิพงษ์
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายมนัญชัย
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงศิริโชติ
เด็กชายสุรบดินทร์
เด็กชายฮัซซัน
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปริฉัตร
เด็กหญิงพิชฎา
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กหญิงกุลทลี
เด็กหญิงนลินี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด

๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสูง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองกระทิง
วัดหนองปลาไหล
วัดหนองปลาไหล
วัดหนองปลาไหล
วัดโคกซาด
วัดโคกซาด
วัดโคกซาด
วัดโคกซาด
วัดโคกซาด
วัดโคกซาด
วัดโคกซาด
วัดโคกซาด
วัดโคกซาด
วัดโคกซาด
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายภรภัทร
เด็กชายยศกร
เด็กชายวราภพ
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายสรรพวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงนันท์พนิตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๒ เด็กหญิงกัญญาเพชร
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๓

เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงขวัญจิต
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กหญิงทรงสุดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายบุญญวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๔ เด็กหญิงปภาวรินทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงปรียาภัสร์
เด็กชายปลายฝน
เด็กหญิงปอแก้ว
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงพรนภัส

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๐ เด็กหญิงพลอยณิชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๙

เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงยศวดี
เด็กชายฤทธิชัย
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายพลวรรธน์
เด็กชายไกรสิทธิ
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายธนกฤต

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ปญญาสด
ดัชถุยาวัตร
บุตรยากรัด
ช่อปทุมศิริกุล
สิงห์ศรี
นามเหมาะ
บุญไสย
คนเพียร
อุสาดี
ยินดี
ยินดี
ไพรชัฎ
พินทกัง
ศรีประสิทธิ์
สุขรี่

๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง

เติมพันธ์
พรมหา
เกตุรัตน์
กะชิรัมย์
ทำไร่
วิจิตรศักดิ์
ชาญชาติ
ศรีสมบัติ
หงษ์ทอง
สุมะหิงพันธุ์
รอบแคว้น
พิทักษ์สงฆ์
มีจันทร์
วิจิตรศักดิ์
บวกไธสง
หงษ์โต
พิทักษ์สงค์
สุขรินทร์
หมายดี
บุญประสิทธิ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสูง

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดโคกตาเงิน
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๔

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงนิตยา ปนที
เด็กชายเบญจพล กิ่งวงศา
เด็กหญิงเบญญาภา เผือกมะหิงษ์
เด็กหญิงรวิสุดา มีเพียร
เด็กชายอธิเมศร์ ประเสริฐศรี
เด็กชายกิตติทัต ชื่นพิมาย
เด็กชายคมชาญ ไกรพงษ์
เด็กหญิงชมมณี แสงศรีบุญเรือง
เด็กหญิงชลนิชา จันทะคูณ
เด็กชายธนโชติ นวนอาสา
เด็กหญิงธนัญชนก โพธิ์แก้ว
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยอินทร์
เด็กชายปฏิพล วิจิตรศักดิ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

เด็กชายปุณณวีร์
เด็กหญิงพัฒนาวดี
เด็กหญิงมุทิตา
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายศรติยะ
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายอินทร์ทร
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายเด่นภูมิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงปริชาติ
เด็กหญิงปริศนา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิมพ์พิมล
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กหญิงสโรชา

พันธ์ทองหลาง
ทิพย์มณี
ศรีประสิทธิ์

๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

เจียมรัมย์
สงครามรอด
เพ็งพิศ
ผลเจริญ
รุ่งอินทร์
แก้วอ่อนสาร
เติมพันธ์
ศรีประสิทธิ์
พิมพ์อักษร
วิจิตรศักดิ์
เพ็งพินิจ
บุญเลิศ
ปรากฎสยาม
ทับทอง
ตีบจันทร์
รัมย์รับ
เกษศรี
เพ็งพินิจ
สว่างรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดจินดาราม
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๕

เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงวิชชุลดา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงทรรศยา
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงนัฎธิดา
เด็กหญิงบุลจิรา
เด็กชายประสิทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงปรารถนา
เด็กหญิงปวิตรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวิวัฒน์ชัย
เด็กหญิงศศิภา
เด็กชายศักดิธัช
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายพีระวัฒน์
เด็กหญิงเพชรรดา
เด็กหญิงกชพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๗ เด็กชายกฤษณกัณฑ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๙

เด็กชายเกรียงศักดิ์
เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงฐิติกาญจน์
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายประจักษ์
เด็กชายปวีร์
เด็กหญิงพรกนก
เด็กหญิงพัทธนันท์

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์

นามสกุล
เวารัมย์
กองใจ
อุ่นเรือน
จอนดอน
ชัยมงคล
โพธิ์กระสัง
สีนวล
หวังดีกลาง
ตะนะสุข
นพพลกรัง
ปุริสพันธ์
สัวรัมย์
มณีฉาย
นะรารัมย์
นาคพิพัฒน์
พระนารินทร์
ตาทอง
ลำพันธ์
ดวงคำ
วังสันต์
เนตรวิลา
บ่อไทย
พรมหลวงศรี
โนนน้อย
สุดตาชาติ
สากำสด
วงจันทร์
ชาวนา
วรรณกิจ
แสนแก้ว
ทิแปลง
เสนาศ
ดวงมาลา
มาศจันทร์
แสนสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดสีชวา
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดหนองมะค่าใหม่
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย
วัดโพธิ์ย่อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงพิรดาภรณ์ กวนประโคน

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงเพ็ญสุพา
เด็กหญิงมลิวัลย์
เด็กหญิงมาลินี
เด็กชายวรพรต
เด็กหญิงวรวีย์
เด็กชายศักรภพ
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุมณฑา
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายชลธิศ
เด็กหญิงณกัญญา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายทศสวิน
เด็กชายนพสิทธิ์
เด็กชายพชรดนัย
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงณัฐชณิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๓ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๙

เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายกานตพงศ์
เด็กชายจรัญพัฒน์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชยานันท์
เด็กชายชัยวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๐ เด็กหญิงชิตากาญจน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๔

เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กหญิงธัญวรรณ
เด็กชายธีรนัย

วงสุวรรณ์
เข็มขาว
บ่อไทย
ขุนทอง
วงค์ฝน
เกตุชาติ
ดวงคำ
เผือกพันธ์
วิเศษนคร
เทศกระโทก
พ่วงสมจิตร
เกตุชาติ
เทพศัทธา
นิยมชอบ
เคนชมภู
นิลละออ
บ่อไทย
สุขทวี
สิบทัศน์
คงเที่ยง
สวัสดีลาภา
เต้าสูงเนิน
มัคพิมพ์
เตียงงา
ชาติศักดิ์
บ่อไทย
เกตุชาติ
ชำรัมย์
เพ็งพืช
นิคุณรัมย์
วิทยารักษ์
เสนาศ
เหมือนตก
อินทพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย

หมายเหตุ

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายจักรกฤษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๖ เด็กชายจักรภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๗ เด็กหญิงดารานาถ
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๘ เด็กชายธนเดช
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๙ เด็กชายธนพล
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๐ เด็กหญิงพัชรัตน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๑ เด็กหญิงพิกุล
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๒ เด็กหญิงพิไรรักษ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๓ เด็กชายภักดี
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๔ เด็กชายเมธาวี
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๕ เด็กชายวีระโชติ
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๖ เด็กชายวุฒิภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๗ เด็กชายศิราพัชร
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๘ เด็กหญิงอนงค์นาฎ
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๙ เด็กหญิงอภิสรา
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๐ เด็กหญิงอัญชิสา
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๑ เด็กหญิงอารีญาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๙

เด็กชายเอกชัย
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงวาสิณี
เด็กหญิงอมินตรา
เด็กหญิงอุทุมพร
เด็กหญิงธยานี
เด็กชายพิชัย
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายทวีชัย
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนิศามณี
เด็กชายบุญเหลือ
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงศิขรินธาร
เด็กหญิงษวิยา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย

นามสกุล
เผือกพันธ์
เทียมสีหา
สุดตาชาติ
อุทธาพงษ์
ดัดถุยาวัตร
อุตมา
เกลี้ยงรัมย์
ศรีเนาวรัตน์
สงครามรอด
วิเศษนคร
ชมภูวิเศษ
ขุนอินทอง
หลักงาม
สาธะปญญา
ประครองสุข
จันทร์แดง
เอกตาแสง
สีดา
แสนโคตร
สิงห์รัมย์
บุญทอง
กิ่งวงษา
กระรัมย์
เจือจันทร์
นิลพยัคฆ์
หมวดประโคน
แก้วใส
วงเวียน
ปนสกุล
ทวีศักดิ์
ศรีสง่า
บ่อไทย
วงศ์สุวรรณ์
ปะทาเส
เจือจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน

๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕) วัดสาลวัน

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
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เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภิรักช์
เด็กหญิงอาลียา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวงศ์พิมล
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุชาวลี
เด็กชายอชิรกานต์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอุมาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๔

นามสกุล
สาระติ
วงศา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

นัสรัดดิน อาลี อัล ฮัจ ๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

เฟองสำรวจ
บุญโท
ภาพันธ์
วิเศษเนตร
คำกา
เตียงงา
ประสมศิริ
ดอกไม้
สุจินตนาธรรม
หวังล้อมกลาง
เด็กหญิงกนกวรรณ เอกจิตภักดี
เด็กหญิงกวิตา บ่อไทย
เด็กชายจิรายุ
แก้วโพธิ์
เด็กหญิงณัฐธิดา เกตุไธสง
เด็กชายณัฐพล สุทา
เด็กชายเตวิช
บุราณสุข
เด็กหญิงธนาภา จันทร์บุบผา
เด็กชายธีรเทพ คำแหง
เด็กหญิงนัทธมน พระยูรวงษ์
เด็กชายพยัคฆ์ บุญเครื่อง
เด็กหญิงพรธิตา ประจงบัว
เด็กชายพลวัต ปรารภ
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ทัพธานี
เด็กหญิงสุทธิดา เตียงงา
เด็กหญิงณัฐธิตา ประจำ
เด็กหญิงปฐวี
จำนิล
เด็กชายปภินวิช ปฐมภาคย์
เด็กชายปยพนธ์ พลสงคราม
เด็กหญิงพิชญาดา ดวงดูสัน
เด็กชายพิทวัส สังฆะพันธ์
เด็กหญิงภารดี คลำจีน
เด็กหญิงวรรณชนก พรมชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงนัชชนัญ
เด็กชายอนุพนธ์
เด็กชายจิณณะ
เด็กหญิงจารุนิภา
เด็กหญิงพรวิลัย
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๙

เด็กชายกชเมธ
เด็กชายกรณ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงปรีชฏา
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายพุฒธิพงษ์
เด็กชายวีรบุรุษ
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอมรวรรณ
เด็กชายอาชวิน
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงวันใหม่
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงกาลรดา
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงพรพรรษา
เด็กชายพฤกษา
เด็กหญิงจตุรพร
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงณัฐชยา

นามสกุล
ปอสูงเนิน
บุตรวงศ์
โยดี
เจริญศรี
นวลไธสง
ทับทิม
ซารัมย์
มณีเติม
ทองอยู่
แก้วเจ็ก
คิดถูก
โยดี
หงษ์แดง
โพธิ์สุวรรณ์
รักกิ่ง
จีนเพชร
อังฉกรรณ์
ศรีนำคำ
บ่อไทย
คล้ายสูงเนิน
สิงหะไชย
มีแก้ว
จิ๋วสูงเนิน
จำปาปน
ลุยพิมพ์
สนรัมย์
กรันทก
เปรมปรี
สระรัมย์
บวกไธสง
ชูพุ่ม
เสน่ห์พูด
สิมมา
ศรีสืบมา
สุวรรณคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกวางงอย

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกวางงอย

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกวางงอย

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกวางงอย

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโกรกประดู่
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโกรกประดู่
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโกรกประดู่
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโกรกประดู่

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโกรกประดู่
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโกรกประดู่

๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโกรกประดู่
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโกรกประดู่

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดกวางงอย
วัดโกรกประดู่
วัดโกรกประดู่
วัดโกรกประดู่
วัดโกรกประดู่
วัดโกรกประดู่
วัดโกรกประดู่
วัดโกรกประดู่
วัดโกรกประดู่
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๐

เด็กชายทวีชัย
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงบัณพร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายรณชัช
เด็กชายสพล
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงสุวรรษา
เด็กหญิงแสงรวี
เด็กชายนันทวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๐ เด็กชายกฤษติศาสตร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๔

นามสกุล
หลวงลา
พาหา
นิลพยัคฆ์
อะรังสี
ชมชื่น
ตระกูลแก้ว
ทองพัน
วิจิตรศักดิ์
ซึ่งรัมย์
ศรีสวาท
ตราชู
อุวิทัศ
ชำนาญจิต
แจ้งสว่าง
นาคประสบ
จำปาคำ
ทานิสุทธิ์
ธรรมทอง
พิทักษา
วันดารัมย์
ประราศรี
ยินดี
แก้วอำไพ
แปมเงิน
สำราญวงศ์
พลชุมแสง
นิลพยัคฆ์
สุแสง
ไทรงาม
วิยะรส
ดารสรัมย์
พอกพูน
โสดาพรม
ชินสิทธิ์

เด็กชายฐิติพงษ์
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายธนากรณ์
เด็กหญิงนำริน
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายชนกนันท์
เด็กหญิงชยาภา
เด็กชายชวรัตน์
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กหญิงปานรดา
เด็กหญิงพิราอร
เด็กชายภทรพล
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวันดี
เด็กชายศรณ์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กหญิงอัจฉราพร
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กรองมะเริง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวสะพาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดจตุคามมัชฌิมาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดพัฒนวนาราม
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดหัวสะพาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๕

เด็กชายกิตติพศ
เด็กหญิงขวัญเนตร
เด็กชายธนายุต
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายยศภัทร
เด็กชายอมตะ
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงดาวในฝน
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กหญิงภัทรวดี

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๖

เด็กชายเกียรตินุกุล

หลวงอำมาตย์
ปะโนรัมย์
อาจทวีกุล
แก้วโกย
แสงจันทร์
แสงรัมย์
แก้วสมศรี
ลอยประโคน
กาสินครบุรี
เยาะสูงเนิน
ซอกรัมย์
กาญจนประดิษฐ
รอดภัย
ย่องไธสง
ภู่นาค
พลเทพ
อิ่มรัมย์
เฮียงคำซาว
ยะพลหา
บุญใส
แก้วอนันต์
ประเสริฐ
คล้ายบุญ
โอทอง
เล็งสี
บุตรทอง
เมืองนก
เพิ่มเขตการ
บุญคำ
บุญคำ
ชุมรัมย์
ภูมิสาคู
คล่องการ
เล็งสี
คำภีระ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๙

เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายพิชยานนท์
เด็กชายภจศกร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศวรรยา
เด็กชายกันทรากร
เด็กหญิงกิ่งฟา
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายฉลองชัย
เด็กชายณกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๐ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๗

เด็กชายกวินภพ
เด็กหญิงกิตติกา
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กชายไกรสิทธิ์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายชลธิศ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงณิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๖

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวสะพาน

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวสะพาน
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวสะพาน
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวสะพาน
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวสะพาน
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวสะพาน

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวสะพาน
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหัวสะพาน
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหัวสะพาน

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหัวสะพาน
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหัวสะพาน

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายปยทัช
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กชายพชรดนัย
เด็กหญิงรักติกานต์
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวิลัยทิพย์
เด็กหญิงศุภกร
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรุณี
เด็กชายอัสดากร
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กชายพัฒพิบูลย์
เด็กหญิงพิกุนทอง
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวิชฌญวุฒิ
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายแสงสุรีย์
เด็กหญิงอรณิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๒ เด็กหญิงกรรณิกานต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๓

เด็กชายกฤตเมธ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๔ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๔

เด็กชายชยภัทร
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนัธทวัฒน์
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กชายบุญญวัฒน์
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายภานุดล

นามสกุล
พลเทพธนพัฒน์
เล็กเจริญศรี
สุดชาวงษ์
ภู่อร่าม
รั่งจันทึก
สาสุข
เนาแก้ว
ศรีบุญธรรม
คะเชนเชื้อ
ติวสูงเนิน
ยวงสูงเนิน
พาเรือง
มีหมดจบ
ภูมิศรีจันทร์
นนทะลี
จะใบรัมย์
ทิศกระโทก
เครือพันธ์
ธรรมประโคน
ตองติดรัมย์
จันดาศรี
นามวิเศษ
สุทธิปริยากร
วาพัดไทย
ตองติดรัมย์
ขจัดโรคา
ทาคำสี
ดิบประโคน
แฮดโท
ไกรประโคน
เตียกประโคน
มีแก้ว
ธรรมประโคน
ผะกาทอง
เวียงนนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๑

ชื่อ

เด็กชายเรืองศักดิ์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กหญิงอริษา
เด็กชายอิสระพงศ์
เด็กชายกิตติภณ
เด็กหญิงวรัลรัตน์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอิสริศา
เด็กหญิงกรชวัล
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงตะวันฉาย

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๒ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๘

เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนันฒพงษ์
เด็กหญิงเนตรขวัญ
เด็กหญิงบุณณดา
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายปุริม

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงพลอยแก้ว

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายเมธิส
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กชายอนันตโชค
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายธันยา
เด็กชายบูรพา
เด็กชายปฐพี
เด็กชายมหาสมุทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๙

นามสกุล
มาประโคน
เซกระโทก
พรมชุ่ม
มีแก้ว
ดิบประโคน
มะลิงาม
ทะดีไทย
สุขแสนศรี
กิ่งเกตุ
โรจน์ประโคน
ฉัตรเทียง
เสาร์ประโคน
แสงเขตร์การ
คะเซ็นเชื้อ
ชัยบัวรินทร์
พรมมา
เรืองสุขสุด
บุญครอง
ชาญประโคน
โรจน์ประโคน
แจ้งประโคน
สรานนท์
ศาลางาม
ปาโสม
วันทอง
มาประโคน
สุขล้วน
ลายสนธิ
เรียกประโคน
ลาโพ
แสนกล้า
ปตธรรมโย
ปญญาเลิศ
ทอนศรี
ทอนศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินลาด
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาด
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๐

เด็กชายสาทร
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กหญิงอารดา
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์
เด็กชายณัฐรัตน์
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธันวา
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงปยนุช
เด็กหญิงไผ่หวาน
เด็กหญิงเพชรณิชา
เด็กหญิงฤทัย
เด็กชายลิขิต
เด็กหญิงสุดาพร
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายชินวัตร
เด็กหญิงดาริกา
เด็กชายปรวัตร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๑ เด็กชายประจักษ์กริช

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงพวงรัตน์
เด็กชายภัทรบดี
เด็กหญิงวิภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๕

เด็กชายจิตรติพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๖

เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายศศิพงค์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายปรีชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๔

นามสกุล
คงคุณ
คำผานุรัตน์
คำภูแสน
แสนคำ
กำมะไชคำ
ทัดมาลา
สุพรรณดี
สิมทางบัว
พลวัน
เงินชัยภูมิ
วงษ์อามาตย์
เพิ่มพลเมือง
จิตรหาญ
สิงห์เนตรนอก
คุณโมง
นครชัย
พะนัส
อึ่งน้อย
ศรีสุข
ปะติกาตะโพธิ์
จันทะศรี
ศักดิ์ศรีกลม
นาจอมทอง
เสนงาม
ยิ่งมี
สง่าศรี
ดีย่ิง
มิศิริ
วิเศษสมบัติ
ค้าตะใบ
จำเนียรกลาง
คงประโคน
แซวประโคน
ใจกล้า
ใสปน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาด
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินลาด
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาด
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาด
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาด

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาด
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาด
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาด
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๕

เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์พิกา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศิริญา
เด็กหญิงสภาวี
เด็กหญิงสุธินันท์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงศิริพา
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกุลปรียา
เด็กชายชวโรจน์
เด็กชายชาญวิทย์
เด็กชายนฤเบศ
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงสุภัทรฎา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงพิมลสิริ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๔ เด็กหญิงกฤตากานต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายตนุภัทร
เด็กชายตุลากร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายชนาธิป

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๓ เด็กหญิงสุวรรณประภา
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๙

เด็กชายอธิพล
เด็กหญิงกนกฉัตร
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงนลินี
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายกฤตภัคร

นามสกุล
ขาวประเสริฐ
ยันประโคน
เสาเปรีย
ต็วนประโคน
ดาศรี
ทองพูน
ยินประโคน
สมศรี
แจ่มรัมย์
กระแสโสม
สมศรี
สุขเอก
กระแสโสม
พรมตวง
กะการดี
สุขเอก
เหมาะหมาย
ใยยอง
ทีงาม
เกตชุม
เนียมจิตต์
บุญครอง
พรมบุตร
กลุ่มยา
สุขจิต
คำหอม
พอนเบ้า
แก่ประโคน
สมดี
ชอบมี
เสนาประโคน
จตุรวงศ์
อวงประโคน
วรรณู
การะเกต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหว้า
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้า

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้า
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้า
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้า
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหว้า
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้า
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้า
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหว้า

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกิตติชัย จันทรกิจ
เด็กชายกิตติธาดา สุขประโคน
เด็กหญิงจิรานันท์ เจือจันทร์
เด็กหญิงชญาน์นันท์ พิมพ์จันทร์
เด็กชายณัฐวุฒิ คงสบาย
เด็กชายธนกฤต แกประโคน
เด็กชายนันทกร ขาวงาม
เด็กหญิงปนธิดา อุกอาจ
เด็กหญิงพงศ์ศุลี วิเศษชาติ
เด็กหญิงพลอยณิชา เจือจันทร์
เด็กชายสุชาครีย์ แสนยศ
เด็กหญิงสุนิชา ปลายด่วน
เด็กชายกฤตภาส ยินดี
เด็กหญิงขวัญวริน สมหวัง
เด็กชายชานนท์ เจือจันทร์
เด็กหญิงณัฐหทัย รุ่งเรือง
เด็กชายธนากร กกรัมย์
เด็กชายธวัชชัย แก้วรังษี
เด็กหญิงพรปวีณ์ บุตรงาม
เด็กชายภูริวัฒน์ ปูประโคน
เด็กหญิงว่านไพร เกือกรัมย์
เด็กชายศราวุธ ทวีงาม
เด็กชายสรวีย์
ขาวงาม
เด็กชายสิริภาส อินทรี
เด็กชายอธิพล รุ่งเรือง
เด็กหญิงอิศวรา กรวยทอง
เด็กชายณภัทร โสวพรรณ
เด็กหญิงปนัดดา ซ่อมทอง
เด็กชายปยพัทธ์ บุญศรีรัมย์
เด็กหญิงรัตน์ติญากร บัวบุญ
เด็กหญิงศิริพัฒษ์ วิเวกรัมย์
เด็กหญิงเสาวดี ชูทรงไชย
เด็กชายธนศิลป สกลหล้า
เด็กหญิงพัชรี
สมเปนชาย
เด็กหญิงพิชญ์นัน ตรวจมรรคา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดสระแก้ว
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๕

เด็กชายรณชัย
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศศินา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายทวีชัย
เด็กชายธนากร
เด็กชายธัญวรัตม์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอัศวเดช
เด็กชายเขติพงษ์
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายภูวดิน
เด็กชายวีระวัฒน์
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายชวนันท์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายธนทรัพย์
เด็กชายธนพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๘ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๘

เด็กชายนิภัทร์
เด็กชายบัณฑิตย์
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิมพ์ณิภา
เด็กหญิงยุวดี
เด็กชายเวธน์วศิน
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกวินทรา
เด็กชายกษิด์ิเดช

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๙ เด็กหญิงกัญญาภักดิ์

นามสกุล
โคตรสพล
บุญเนตร
ชาบัณฑิต
ก๊กรัมย์
โชติบุตร
ดาราย้อย
จอมประโคน
ชาวสวน
สุขศิลป
สืบสาม
สายสอ
บ่อแก้ว
วิเวกรัมย์
โกยรัมย์
เฉลียวรัมย์
พิมทอง
พะนิรัมย์
ดีชอบ
เกือยรัมย์
ตรวจมรรคา
ทัศนะ
ประเสริฐศรี
อุตรา
ศรีสวย
หลาวทอง
ตรวจมรรคา
ประจันบาล
หนูบ้านยาง
ทันมี
แก้วนรา
กะรัมย์
สารภี
โกรัมย์
สุยารัมย์
คงพารา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม

๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่

๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๑

เด็กชายคณิศร
เด็กหญิงธิดาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงพรรณปพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๓

เด็กชายภาณุวัฒ
เด็กชายรัชภูมิ
เด็กหญิงรัตนวดี
เด็กหญิงศริญทิพย์
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายสุดเขต
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กหญิงสุฤดี
เด็กหญิงธารารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๒ เด็กหญิงพรรณชนิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงเมธาวินี
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงศิริญาภร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงสิรินท์นภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๖

เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอัครเดช
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงธนิสร
เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายจิราเทพ
เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงพรรณนิษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๘ เด็กชายแม็กซีม่ ิเลียน
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๔

เด็กชายวชิรพันธ์
เด็กหญิงอติพร
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงอาจริยา
เด็กชายอาชวิน
เด็กหญิงกวินตรา

นามสกุล
บุตรเพ็ชร
ประสงค์ดี
ชาวสวน
หนูจันทร์
ประสงค์ทรัพย์
อุ้มพิมาย
เกตุแก้ว
กำรัมย์
สอนสุก
เกลียวทอง
กางรัมย์
มูลคำ
พรมวงค์
จันทร์เรืองศรี
ลึกดี
เบ็ญมาตร
ชินพงษ์
หาสุข
การกระสัง
งามไข่นำ
อุ้มพิมาย
กับรัมย์
กงรัมย์
เกลียวทอง
คงปราโมชย์
ทัพพรหมทอง
แตงน้อย
อาญาเมือง
บรันด์ไมเยอร์
วิวรรณรัมย์
กุรัมย์
อึงชื่น
กางรัมย์
ประสงค์ดี
การกระสัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์

๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม
วัดบ้านติม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๓

เด็กชายกันต์
เด็กชายภูมิรภัทร
เด็กหญิงราตรี
เด็กหญิงสายพิน
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กชายสุรพิชญ์
เด็กชายสุริยาการ
เด็กหญิงเสาวนีย์
เด็กชายอรรถกฤต
เด็กชายอัครัช
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงรุ้งนภา
เด็กชายสถาพร
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายกวีศิลป

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงจันทร์ทิมา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๕

เด็กชายภานุวัตน์
เด็กหญิงอนันตรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๗ เด็กหญิงอเล็กซานดร้า

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายยศสพล
เด็กชายจีรวัตร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กหญิงพัชรากร
เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงศิรินันท์
เด็กหญิงสุพพัตรา
เด็กหญิงอารี

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงขวัญพิชชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๙

เด็กชายญาณพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๖

นามสกุล
กวมรัมย์
อรัญรัมย์
ประเสริฐศรี
เจริญรัมย์
การเพียร
กุรัมย์
วงชมภู
ไชยพิมพ์
โกยรัมย์
ตรวจมรรคา
คำประโคน
สิงห์วงค์
กลับมารัมย์
โพธิ์อ่อน
สุริเย
กำลังรัมย์
สิงห์วงค์
อาญาเมือง
โบราญรัตน์
ยืนยาว
ศิริสำราญ
พุฒดำ
พาร์คคิน
ศิริสำราญ
อาจทวีคูณ
ปรีงาม
ทรัพย์มาก
พิชนาหะรี
ไวยฉัยยา
เจือจันทร์
สาธร
ศรีสะอาด
บุญมาก
คัชมา
กรรณลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๒
๐๘/๐๕/๒๕๕๓
๐๙/๐๗/๒๕๕๒
๒๕/๑๒/๒๕๕๒

๐๓/๑๒/๒๕๕๒

๐๑/๐๔/๒๕๕๓
๐๘/๐๒/๒๕๕๒
๑๙/๐๘/๒๕๕๒
๒๖/๐๖/๒๕๕๒

๐๓/๐๔/๒๕๕๔
๑๔/๑๒/๒๕๕๓

๐๑/๑๐/๒๕๕๓
๒๔/๐๘/๒๕๕๓
๑๒/๑๐/๒๕๕๓
๑๕/๐๗/๒๕๕๓
๑๖/๐๖/๒๕๕๓
๒๑/๐๖/๒๕๕๑
๑๒/๐๙/๒๕๕๒

๐๕/๑๐/๒๕๕๒
๑๖/๐๙/๒๕๕๒
๑๖/๑๑/๒๕๕๒

๒๑/๐๓/๒๕๕๓
๑๕/๐๑/๒๕๕๔
๒๙/๐๓/๒๕๕๓

๐๙/๐๘/๒๕๕๒
๒๗/๑๑/๒๕๕๒

๐๒/๑๑/๒๕๕๒
๐๙/๑๑/๒๕๕๒
๒๗/๐๘/๒๕๕๒
๓๐/๑๒/๒๕๕๒

๐๖/๐๑/๒๕๕๓
๒๐/๐๙/๒๕๕๒
๒๓/๐๑/๒๕๕๔
๑๕/๐๔/๒๕๕๔

วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านตาราม
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านตาราม
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านตาราม
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านตาราม
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านตาราม
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านตาราม
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านตาราม
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านตาราม
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
วัดโนนแดง
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงณิชานันท์ ได้ทุกทาง
เด็กหญิงธัญญพัสตร์ พุ่มอินทร์
เด็กหญิงพิมพิชชา แซ่อึง
เด็กชายโชคกำชัย เย็นมั่น
เด็กชายปฐพี
สุขมูล
เด็กชายอัมรินทร์ ผ่อนตาม
เด็กชายเจตนิพัทธ์ นุยันรัมย์
เด็กชายญาณวัฒน์ บรรนารถ
เด็กชายธนวุฒิ ฤาไชยราม
เด็กหญิงปยวรรณ ช่อมะลิ
เด็กชายพรพิพัฒน์ คำเรือง
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สิทธิ
เด็กชายสันทัด ประดับวงษ์
เด็กชายธีร์รัชชัย แพทย์กลาง
เด็กชายอภิชา
ทรงศรี
เด็กหญิงอัยรินทร์ ใจบุญ
เด็กหญิงกัญญาพัชร หอมนวล
เด็กชายเกรียงไกร นะเรศรัมย์
เด็กหญิงจิตสุภา นิโรรัมย์
เด็กชายชัยวัฒน์ นุสันรัมย์
เด็กชายณัฐภัทร บุญมี
เด็กหญิงนิยุตา ยืนยง
เด็กหญิงเบญจวรรณ ถูกพันธ์
เด็กชายปยปราชญ์ ลมขุนทด
เด็กหญิงพัฒน์รวี ภักดีสุวรรณ์
เด็กชายพีรภัทร นุสันรัมย์
เด็กชายพีรภาส นิโรรัมย์
เด็กหญิงภัทรลภา สุภากาดี
เด็กหญิงลลิตา ถูกพันธ์
เด็กชายวรฤทธิ์ นะกะรัมย์
เด็กหญิงวิกันดา คงราศรี
เด็กหญิงวิภาดา คงราศรี
เด็กหญิงสุภาพร นะรัยรัมย์
เด็กหญิงอาพาวรรณ นุชเนียม
เด็กหญิงขวัญจิรา นิโรรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา

หมายเหตุ

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร' วัดพรหมรัตนาราม

๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๕

เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงฏิมากานต์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธิยา
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงจันธริฐา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายนิธาน
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายญาณวุฒิ
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กชายภัครพล
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวีระภัทร
เด็กหญิงศิรภัสสร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๗ เด็กหญิงกิง่ กาญจน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงข้าวหอม
เด็กหญิงจินดารัตน์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงนิชากร
เด็กหญิงพัชริตา
เด็กชายพิชญดลย์
เด็กหญิงฟาริดา
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงลัดดาพร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุธีรา

นามสกุล
กู่ชัยภูมิ
ภูมิศูนย์
สนองดี
เสียงวังเวง
สุขสนาน
นิเรศรัมย์
ธรรมสะอาด
แก้วสมนึก
เสียงวังเวง
นิรัยรัมย์
ละเมียด
อัมภรัตน์
นพเก้า
มีแก้ว
บังทอง
คำพุ่มสอาด
เครืองรัมย์
หลักทอง
ชึรัมย์
สมโสม
ก่อแก้ว
สายบุตร
พะนิจรัมย์
เต้าทอง
จำเริญใหญ่
ก๊กรัมย์
นพเก้า
พิโรจน์รัมย์
นะรานรัมย์
ก่อแก้ว
นะรานรัมย์
แจ่มจิตร
ภาสวรรณ์
พนิรัมย์
เสนาะวาที

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๕

เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายอาทิวราห์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายภูริทัต
เด็กหญิงนัชชา
เด็กชายนำเพชร
เด็กหญิงปาณิดา
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายกมลภพ
เด็กหญิงเกวริน
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธนกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๗

เด็กชายพิภพ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๘ เด็กหญิงพิลาสลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๔

เด็กชายวรรณลภย์
เด็กหญิงวรินทร
เด็กชายสุริยะ
เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กชายดิถีวัตร
เด็กชายธรธันย์
เด็กหญิงธิชา
เด็กชายปฎิพล
เด็กชายก้องหล้า
เด็กชายถิรณัฎฐ์
เด็กชายธงชัย
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กหญิงฟารุ่ง

นามสกุล

หรั่งอุทก
กำลังรัมย์
ก่อแก้ว
นิลบรรพต
สำเภา
กำลังรัมย์
พะนิจรัมย์
ชนะสะแบง
ทองนำ
แสงพุ่ม
สวยประโคน
นะเรืองรัมย์
นะเรืองรัมย์
โสรักนิด
ยังรัมย์
พะนิรัมย์
ศัตรูพินาศ
มีศรี
กำลังรัมย์
หวังชอบ
กำลังรัมย์
จิตตประกอบ
กองรัมย์
ทะเรรัมย์
ก่อแก้ว
อะมินรัมย์
ทะนวนรัมย์
พะนิรัมย์
อุทัยมาตย์
พะไลรัมย์
ลาภสถิต
หาญจ่า
อะทอยรัมย์
นะรานรัมย์
แจ่มดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี

๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายศุภกร ทุรังรัมย์
เด็กหญิงอาทิตยา เจริญศิริ
เด็กชายอนันดา เกตุก่อผล
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ พินงรัมย์
เด็กชายกิตติพงษ์ พิลาดรัมย์
เด็กหญิงขวัญข้าว พะไลรัมย์
เด็กหญิงขวัญมนัส คิดกล้า
เด็กหญิงจารุณี นิรัมย์
เด็กหญิงจารุภัทร พะนิรัมย์
เด็กชายชวัลวิทย์ นะรานรัมย์
เด็กชายชินวัตร กำลังรัมย์
เด็กหญิงณัฐธิดา พะนิรัมย์
เด็กชายณัฐนนท์ แท่งทอง
เด็กชายณัฐสุต ผิวดำ
เด็กชายธนกร
พะไลรัมย์
เด็กชายธนกร
สมปญญา
เด็กชายนภเกตน์ นะรานรัมย์
เด็กหญิงนภัทร นารัมย์
เด็กชายนฤเบศ พะนัศรัมย์
เด็กชายนวพล แก้วศิริ
เด็กหญิงบัญฑิตา พวงสิน
เด็กชายภัทราวุธ โก๊ะรัมย์
เด็กชายภาณุศิษฎ์ เครือนิล
เด็กหญิงวรรณธิดา เนื่องวงษา
เด็กหญิงวันนิสา พะนิรัมย์
เด็กหญิงศศิธร ระวัง
เด็กชายสิทธิพล อักษร
เด็กชายสุธิพงษ์ พะไลรัมย์
เด็กหญิงสุรุจา ช่วยทอง
เด็กหญิงอารยา ลักษร
เด็กหญิงขวัญจิรา ทาสัย
เด็กชายคณัสนันท์ ทาไสย
เด็กหญิงจิรัชญา สุวรรณกายี
เด็กหญิงณวรา ทรัพย์วัฒนา
เด็กหญิงณัฐนิชา คันชั่งทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง

๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำดวน
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำดวน
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำดวน
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน

๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยาง
วัดยาง
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กชายถกลเกียรติ
เด็กหญิงถาวรีย์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนัฐพร
เด็กชายปฎิพัทธ์
เด็กหญิงพรประพา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงมัศยา
เด็กชายเมธาสิทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๔

เด็กชายรชต
เด็กหญิงรัตติยา
เด็กหญิงเรณุกา
เด็กชายวันมงคล
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายส่งบุญ
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กชายเอกพันธ์
เด็กชายเอื้ออังกูร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณรินรัตน์
เด็กชายทีปกร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนินวัฒน์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงมีนา
เด็กชายรัตนศักดิ์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวริศรา

นามสกุล
เหิกขุนทด
บุญครอง
สุขแสง
จารัตน์
นุนารัมย์
แซ่ล้อ
ผิวเอี่ยม
เสมารัมย์
กำลังรัมย์
นำคำ
บรรลือทรัพย์
ทะนันรัมย์
มีย่ิง
เดชพรม
ทีรัมย์
กระแสโสม
สมญาติ
รัตนดี
วงค์จันทร์
อสิพงษ์
แท่นแก้ว
หอมเนียม
ซ้อนกลิ่น
ดาทอง
นิโรรัมย์
เลื่อยคลอง
พินองรัมย์
ซ้อนกลิ่น
พะนิรัมย์
นะรานรัมย์
สุพรรณภพ
จุลชีพ
แต้มงาม
เสาทอง
เสามัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๓๔๘
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เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๕

เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายสันติภาพ
เด็กชายสุจินดา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายธนรัต
เด็กชายสรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๒

เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงนพเก้า
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงศิริณธร
เด็กชายสุรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๓

เด็กชายอนันต์วัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๔

เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงขวัญสุดา
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายดลพร
เด็กชายทรรศนัย
เด็กหญิงทัณฑิกา
เด็กชายธนัท
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายศิลา
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายเอกภวิษย์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนนทภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๙

นามสกุล
เจริญรัมย์
ทะนันรัมย์
ยอดสุรินทร์
จำปาทอง
สายยศ
อะนันต์
ลักษร
จวงจันทร์
ถนัดรอบ
วงสุวรรณ์
ยอดสุรินทร์
กระแสโสม
การกระสัง
มะลิซ้อน
แสนกล้า
เจริญศิริ
เสามั่น
ทุเรศรัมย์
เอติยัติ
แสนสะท้าน
ดีใจ
เกตจันทร์
ไชยนอก
เจริญรัมย์
เหมาะทอง
พจน์รัมย์
ทะเริงรัมย์
ศรีเอี่ยม
เพื่อนรัมย์
เปลี้ยดี
นิการรัมย์
พะนิจรัมย์
สุวทิตย์
พึ่งกลาง
สายรั้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวถนน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงนาบุญ ร่าเริงยิ่ง
เด็กชายปาณชัย ประสงค์ดี
เด็กหญิงมนทกานต์ บุญขาว
เด็กหญิงวิภาดา นิลหุด
เด็กชายศุกลวัฒน์ แฝงโกฎิ
เด็กชายอมเรศ จงทวี
เด็กหญิงขวัญฤดี บุญยงค์
เด็กหญิงจันทร์ธิดา จอมประโคน
เด็กชายจิตติพัฒน์ เการัมย์
เด็กชายทรงภพ ฮุ่งหวล
เด็กชายธนดล สมบูรณ์
เด็กชายธนากร กิรัมย์
เด็กชายธนิสร
กิรัมย์
เด็กหญิงเบญญาภา โกรัมย์
เด็กหญิงปุญญิศา กุมรัมย์
เด็กชายพีรภัทร ปนทอง
เด็กชายภูริณัฐ พรมโสภา
เด็กหญิงสุดากร กิรัมย์
เด็กชายอรรถพร ประจงรัมย์
เด็กหญิงอิสรีย์ เกิงรัมย์
เด็กชายกฤตเมธ สมสวัสดิ์
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ เการัมย์
เด็กชายกิตติวัฒน์ สุภาพ
เด็กชายณัฐวัตร กำรัมย์
เด็กชายธนวัน
สุบินรัมย์
เด็กชายธีรเมธ กิวรัมย์
เด็กชายนัฐภูมิ สังสี
เด็กหญิงนันทรัตน์ ชูชี
เด็กหญิงพรพรรณ เรืองศักดิ์
เด็กหญิงพัชริดา สัตตารัมย์
เด็กหญิงแพทตี้ คิดถูก
เด็กชายราชย์เศรษฐ์ โคลดประโคน
เด็กหญิงวรัญญา กิรัมย์
เด็กชายศุภกฤต สกัดกลาง
เด็กชายศุภโชติ หวังแนบกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวถนน

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวถนน

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวถนน

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๕

เด็กชายสมปราชญ์
เด็กหญิงสุนิศา
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอธิชาติ
เด็กหญิงอภิฤดี
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงดรัลพร
เด็กชายทวีโชค
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธิติ
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายพีรพงศ์
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายคมชาญ
เด็กชายชนกันต์
เด็กหญิงฐิติกา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธีรนัย
เด็กหญิงบุษยมาศ
เด็กหญิงปาลินี
เด็กหญิงผลิดา
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
เด็กหญิงภัทรพรรณ
เด็กชายภาณุวัต
เด็กหญิงรินลดา
เด็กชายศักดิส์ ยาม
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงอาริษา
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงกิตติมาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๙

นามสกุล
จงทวี
สุทธิรัมย์
คำพิลา
พาสดา
สายโคตร
เย็นศักดิ์
สัตตารัมย์
เกลี้ยงทอง
เมตตา
ศานิตานนท์
สัตตารัมย์
สัตตารัมย์
ประสงค์ดี
เกลี้ยงทอง
แก่นดี
กลิ่นมาก
ปนทอง
อรุณรัมย์
ทิประโคน
ปนทอง
คงชูศรี
สนหอม
คำสอน
หอมจันทร์
กอรัมย์
บุญยงค์
นันทโตบล
มูลเหลา
เกิดนวลรัมย์
สรรพวุธ
พิมูลชาติ
อินประโคน
แก้วสอน
สุขแสวง
เติมกล้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน

๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวถนน
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงขวัญจิตติ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายธนาเดช
เด็กหญิงธิดา
เด็กชายบัวบูชา
เด็กหญิงภัทราภา
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสกลรัตน์
เด็กหญิงสุริยาพร
เด็กชายอธิยุต
เด็กชายอภิวัฒณ์
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กหญิงจิตรทิพย์
เด็กชายกนกพล
เด็กหญิงกัลยาพร
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กชายปฏิภาน
เด็กหญิงพรวิภา
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายชญานิน
เด็กหญิงนันทพัทธ์
เด็กชายพรภูริช
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายมานัส
เด็กหญิงสุพิชญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๔

นามสกุล
แก้วสอน
เกลี้ยงทอง
แพงทรัพย์
เพ็ชรเลิศ
คงชูศรี
วรรณบุตร
อินประโคน
ร่าเริง
ภาสดา
อินประโคน
ชำนาญเลื่อย
ชัยสุริยงค์
ทองจันทร์
เสาวพัฒน์
แก้วสอน
การัมย์
งับประโคน
สีหาโบราณ
วันณูปะธรรม
สายชุ่มดี
ปรากฎมาก
กาละรัมย์
ชัยแก้ว
งีสันเทียะ
กองเงิน
ด่านโพธิ์
วงษ์ทอง
ประสงค์ดี
แสงม่วง
บุญสุข
อุดมดี
แปนประโคน
สุทธิ
พันธุ์หอ
วงค์กระโซ่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะครองใต้

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะครองใต้
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกนกชัย บุบผาสังข์
เด็กหญิงกัญญภัค ยงค์ทวี
เด็กหญิงกันนิกา กำรัมย์
เด็กชายเจริญทรัพย์ การัมย์
เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดนาม
เด็กชายธีรพงษ์ เงางาม
เด็กหญิงนารีรุ่ง ชูเพชร
เด็กชายภาคภูมิ วินิจฉัย
เด็กชายภูมิพัฒน์ เกือยรัมย์
เด็กชายวรเดช อินทร์ปญญา
เด็กชายวิชยุตม์ ตกงาม
เด็กชายศักดินันท์ บุญวงศ์
เด็กชายอนุวัฒน์ ชัยสุริยงค์
เด็กหญิงกนกพร กิรัมย์
เด็กหญิงจันทิมา อุดมครบ
เด็กชายเฉลิมชัย เพ็ชรเลิศ
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองขาว
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สัตตารัมย์
เด็กหญิงณัฏฐนิชา หาญเชี่ยว
เด็กชายณัฏฐากร หาญเชี่ยว
เด็กหญิงณัฐธิดา ชอบรู้
เด็กชายทินกร มุ่งมี
เด็กหญิงทิพปภา หนุนโชค
เด็กชายธนภัทร สุบินรัมย์
เด็กหญิงเปรมกมล กำรัมย์
เด็กชายพิวัฒน์ มหาราช
เด็กชายพีรณัฐ นกพรม
เด็กชายพีรพงศ์ กำรัมย์
เด็กหญิงภิญญดา พิมพ์ศิริ
เด็กหญิงรุ่งรดา วิเศษศรี
เด็กชายวราวุธ แรดดี
เด็กชายวริทธิ์ชัย นกพรม
เด็กชายศุภกร ลี้ทวีสุข
เด็กชายสิทธินนท์ หาญเชียว
เด็กชายสุเชาว์ สมเย็น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๓๔๘
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงอภิรมาศ
เด็กหญิงอารดา
เด็กชายจำรัส
เด็กหญิงเกศิณี
เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงณัฏชาอร
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กชายปาราเวศ
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงพัชรภร
เด็กหญิงพัชรภร
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงลลิลทิพย์
เด็กหญิงวรดา
เด็กชายศรีวิวัต
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายอรรคพันธ์
เด็กชายอัครชัย

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๒ เด็กชายณัฐธวัชพงษ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงอ้อมขวัญ
เด็กชายกวินภพ
เด็กชายชนุตร์
เด็กชายศิริโชค
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกัญยพร
เด็กชายกุลเดช
เด็กหญิงกุลนัชดา
เด็กหญิงเกตศรา
เด็กหญิงชไมพร
เด็กชายชัยวิวัฒน์

นามสกุล
สัตตารัมย์
พรหมโสฬส
เวลาเกิด
ผลจันทร์งาม
เจือจันทร์
ไชยธรธรรม
หนูเทศ
เตียงแก้ว
สุวรรณดี
คงสุขมาก
สุกรแก้ว
ศาลางาม
จามคำแก้ว
แก้วกัลยา
ชิดครบุรี
ตะลาด
บุญเลี้ยง
เสือหาว
ชีแก้ว
สีดาชาติ
เสียมเพ็ชร
สุขมาก
โกพล
ยืนยาว
สมปอง
แสงงาม
พลชำนาญ
สุขไกร
ยุยรัมย์
แก่นท้าว
เกษา
โสนางรอง
คุณวงค์
มั่นน้อย
เส็งนางรอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตากอง
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง

๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง

๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงฐิตา
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์
เด็กชายธนวันต์
เด็กหญิงธารทิพย์
เด็กหญิงธีมาพร
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายธีรวัชร์
เด็กหญิงนิพากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงเบญจภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายปรรณพัชร์
เด็กหญิงพนิตา
เด็กหญิงพิชญ์สุดา
เด็กหญิงมินตา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวิภาวี

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๒ เด็กหญิงวิรัลกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงสรญา
เด็กชายสิทธิพล
เด็กหญิงสุธารมย์
เด็กหญิงสุภาสินี
เด็กหญิงไอริณ
เด็กหญิงธัญญา
เด็กชายถกลเกียรติ
เด็กหญิงหิรัณยา
เด็กหญิงขวัญจิรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงจันทกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงจันทร์กนก

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๔

เด็กชายจิรายุ
เด็กชายเจตสฤษฎิ์
เด็กชายณชัย
เด็กชายธีรวัชร์
เด็กหญิงปณัชชา
เด็กชายปภัชเดช

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๙

นามสกุล
ปะนัดเท
กันขำ
โพธิ์สาราด
พรหมประดิษฐ์
ไกรดี
พุทธรักษา
จู๋นางรอง
ชัยรัมย์
ว่องไว
อุ่นเรือง
ทองไทย
สิงห์น้อย
สุทธิประภา
น่าชม
ใจมาภักดี
เบ็ญสาตร์
ยังวารี
บุญลำ
เจริญรัมย์
แสนดี
สมการ
สำราญใจ
จู๋นางรอง
มณีศรี
ดวงประทีป
ชะรุงรัมย์
คำเหนือ
ถะเกิงสุข
สุขจิตร
ศรีแสนห้าว
ปญญาเหลือ
เกิดศิริ
ศิลา
ใจกล้า
ชะสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายปรินทร
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กหญิงพัชญ์ทิตา
เด็กชายพิริยะ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กหญิงรมิดา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงวารี
เด็กชายวีรเทพ
เด็กหญิงศรีวรินทร์
เด็กหญิงศศินันท์
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุธินนท์
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงสุภิดา
เด็กหญิงหนึ่งธิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงอมลวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอรุณศักดิ์
เด็กหญิงลักขณา
เด็กหญิงกาญกมล
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กชายทวีวัฒน์
เด็กชายทักษกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนัชชา
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กชายเพชรรัชต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๔

นามสกุล
สติภา
เจริญศิริ
บุตรจำรวญ
กางรัมย์
ผลวัฒน์
โสภา
โททะรินทร์
พรหมมา
พะเนตรัมย์
ปะมะพุดโต
บุญหนุน
ขาวเครือ
กลิ้งรัมย์
เหลือดี
ฤทธิ์ศรี
เดชคำภู
ไยยอง
เอกัน
เอกัน
ศรีวิชา
มาลาทอง
แก่นมั่น
ทบวงค์
พันธ์พิพิธ
กิจวานิชชัย
แสนรถ
เทียมกระโทก
แฉล้มชาติ
เสกขา
เสกขา
สดรุกขา
เสกขา
ธนูทอง
แจดนวน
อ้นเหลือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดหนองแวง
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๐

เด็กชายสุนทร
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายธนกร
เด็กชายนนทกานต์
เด็กชายนนทชัย
เด็กหญิงอาทิตติยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงกมลพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๘

เด็กชายชัยภัทร
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนพัชร์
เด็กชายธนันชัย
เด็กชายนิรันดร์ธร
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กชายปยพงษ์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพลอยมณี
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายภานุกร
เด็กหญิงภูรดา
เด็กชายรชฏ
เด็กหญิงรุ้งนภา
เด็กชายวิชัย
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงอภิชาดา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายกวินภพ
เด็กชายศิรากร
เด็กชายอติเทพ
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กชายกวีรัฐ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์

สุขแสวง
ลาภไธสง
จันดากูล
แก้วประเสริฐ
จูเมา
น้อยห่างหว้า
คมปก
แจ้นจันลา
แอ้นไธสง
ทองแดง
วิสุทธิสรณ์
ยิ่งเสมอ
นนทนำ
ผาสุขลำ
สีพารา
พรหมบุตร
ไชยแก้ว
บัวเพ็ชร
สวัสดิ์วงศ์
แก้วละมัย
จันทร์เหล่าหลวง
ถิ่นประสาท
วิเศษภักดี
เพ็ชรมาก
ภาณหัวเราะ
บุญเกิด
ข่าขันมณี
แก้วชุมพล
ปานใจนาม
บุนา
แคมพ์เบล-มูด้ี
มีพรหม
มั่งนางรอง
พรมรุกชาติ
สังฆะระ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๐

เด็กชายกิตติภูมิ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงขวัญภิรมย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงขันทอง
เด็กหญิงคณาพร
เด็กหญิงจันทร์รวี
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิตรลดา
เด็กหญิงจินตนา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงณธิดา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายทวีศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๒

เด็กชายทินภัทร
เด็กชายเทวินทร์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธัชชัย
เด็กชายธันยพงศ์
เด็กชายธันวา
เด็กชายนพกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๔ เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๔

เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงปุณยวีย์
เด็กหญิงพราวนภา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กชายภูมิพิภัทร
เด็กชายภูมิพิภัทร
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายศิวะพล
เด็กหญิงสุพิชญา

นามสกุล
ชายสำราญ
อุกประโคน
เจียมรัมย์
เบ็ญจศาสตร์
รัตนวงค์
ส้มสาย
กนนางรอง
อุ่นเรือง
จันทร์คำ
จิตหาญ
ปลัดวิเศษ
เชื่อนางรอง
ศรีโสภา
คล้ายปาน
ยอดนางรอง
เชื้อสายไทย
นาราช
มูระคา
สวนเกตุ
สมนางรอง
เจริญรัมย์
สุบินทา
สังฆะระ
ชัยหาเทพ
โกยชัย
พลชำนาญ
เตื่อยตุ่น
มนตรี
มั่นสกุล
สวายพล
เบ็ญคุ้ม
อยู่ม่ัน
ทองนางรอง
คำพันธ์
วงศา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๕

เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงอักษราภัค
เด็กหญิงอารีรัตย์
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงจินตนา
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนิดา
เด็กชายธีรดนย์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายสรรพธรรม
เด็กชายสุรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงไอยรัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายศราวุฒ
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงกุลรดา
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายโจนาธาน
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กหญิงณัฐสินี
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนรีรัตน์
เด็กชายนัฐวิทย์
เด็กชายนิติศักดิ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรกมล
เด็กชายพีรพงศ์
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายวันชัย

นามสกุล
พอกทรัพย์
บุญประโคน
เคลื่อนสูงเนิน
จาดนอก
โยชน์ไธสง
ทุมพัฒน์
คำรัง
แขวงประโคน
กริชกำจร
ผ่านไธสง
ดำสนวน
ทิพย์ประมวล
สิงทุย
เนตรคำ
เพชรนวล
ถึกมา
จันทร์เติบ
อาจประโคน
หาสุข
ศรีโสภา
เงียบประโคน
เดนนิส
เจริญยิ่ง
ละครหาญ
สิมสีดา
ขำประโคน
พุทธา
กองบุตร
โทอรัญ
วรามิตร
ดำสนวน
เฟยดชัยภูมิ
ลุนลาด
ม่วงสำเภา
วาหะมงคล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดชุมพร
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๐

เด็กชายวาที
เด็กหญิงศศิภัสสร
เด็กชายหิรัญ
เด็กชายอดิสรณ์
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงกันยกรณ์
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงญาณาธิป
เด็กหญิงฐิมาพร
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายณัฐวรา
เด็กชายธนภัค
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนายุทธ
เด็กชายธัญติกร
เด็กชายเปรมศักดิ์
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายยอดชาย
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศุภมาส
เด็กชายสิริภัทร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงอัจจิมา
เด็กชายอาชา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกิตติชัช
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายจตุพงศ์
เด็กหญิงชนาภัทร
เด็กชายชัยรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

โมกหอม
กองบุตร
ชวนประโคน
วรสิงห์
พิลึก
สังขระ
ชะนะรัมย์
ช่างประดิษฐ์
วงศ์เธียรทอง
ดีเทียน
พิลาฤทธิ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ

ประใจครบุรี
ประใจครบุรี
อาวุธพันธ์
แก่นนวลศรี
เคนโสภา
ศรประสิทธิ์
หินสันเทียะ
พิขุนทด
วิชัยรัมย์
อยู่ตรง
เจริญภูมิ
จรรยา
บุญมามอญ
พรมศิริ
เจริญรัมย์
ศรประสิทธิ์
โกยกอง
ชุ่มเย็น
เพ็งประโคน
หงษ์วิเศษ
หงษ์วิเศษ
บวรชาติ
แจ่มใส
พรหมโสฬส

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๕

เด็กชายธวัชชัย

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนิสา
เด็กชายภิพัฒน์
เด็กชายรัชศักดิ์
เด็กหญิงวิลาวรรณ
เด็กชายวิศวะ
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงสมใจ
เด็กหญิงสาธิดา
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอดิศัย
เด็กชายอัฑฒกร
เด็กชายกลธิชา
เด็กหญิงกิตญาดา
เด็กหญิงคริษฐา
เด็กชายชยพัทธ์
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัชทิชา
เด็กหญิงปวรา
เด็กชายพรพรหม
เด็กชายพศุตม์
เด็กหญิงพิมนภา
เด็กชายภาณุโรจน์
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กหญิงรัตนมน
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายสุริยา
เด็กชายนัฐธิกร
เด็กชายสุรพัศ
เด็กหญิงกัณณิกา

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๙

นามสกุล
ทัพอาสา
จอมทรักษ์
ด่านด้าว
พาพิมพ์
จันทร์อยู่จริง
ดังถวิล
เปยกสอน
อรุณศรี
จันทร์เขียว
กิ่มพะเก้า
ศิลาวงษ์
พรหมศิริ
เสาใสศรี
เทพคำ
เมี้ยนมิตร
ทะยอมใหม่
แก้วกัลยา
เยรัมย์
แสนทวีสุข
ศรประสิทธิ์
คำสนวน
หมวดโนนยาง
อ่องกลิ่น
เส็งไทยแท้
พรมโสฬส
จูกูล
เพชรไทย
ช่างประดิษฐ์
ทองจันทร์
ศรีสาคำ
จรรยา
วงศ์เพชร
ยังทะเล
เหลืองสุข
สำรวจวงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดโคกว่าน
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กชายกันต์ภัทร์ เลียวประโคน
เด็กชายกิตติศักดิ์ เหลืองสุข
เด็กหญิงแก้วตา พรหมวิหาร
เด็กชายคุณณานนต์ กาแก้ว
เด็กหญิงจันทิมา เทียนจันทร์
เด็กหญิงณัฐมล ชื่นพงษา
เด็กหญิงทวีพร ทิมพิทักษ์
เด็กหญิงธนารัตน์ อ่อนวาที
เด็กหญิงธวัลรัตน์ คตวงฆ้อง
เด็กชายพงศกร พิสดูพันธ์
เด็กชายพีรวัตถ์ จรูญประโคน
เด็กหญิงภัทราพร คงคำวร
เด็กชายรัชชานนท์ กองศักดิ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๙

เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายสุภัทร
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธนากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๑

เด็กชายรวี
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายสุปรากรณ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงธันย์พิชา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กชายชัยโชค
เด็กชายณพเก้า
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายธนฉัตร
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กหญิงปนมุก
เด็กชายภานุพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๔

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

ระดวง
เจริญมาก
สอาดพร้อม
เมืองสีดา
จำป
เมืองสีดา
คำคูณ
พรมมา
แก้วฉลาด
ไพพงษ์
ทองเสน
สะอาดพร้อม
อภิโชติเดชาพัฒน์
โสภาพันธ์
เบ็ญณรงค์
ชะนะรัมย์
ยินดีรส
อยู่จงดี
เย็นกุล
สังข์เพิ่ม
ฉิมพาลี
ปรีชากุล

๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมจิต

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมจิต
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมจิต

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมจิต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุพรรษา สาริมาตย์
เด็กชายเสกสรร ศรีกมิ แก้ว
เด็กหญิงสุภัสสรา แซ่วิน
เด็กชายมูฮัมหมัด ฮาฟซ ทรารัมย์
เด็กหญิงวรัญญา สายหยุด
เด็กชายอติชา
หงส์พิพิธ
เด็กหญิงอมรกานต์ ธงชัย
เด็กหญิงกมลวรรณ วงค์ละคร
เด็กหญิงเจนจิรา ดึงประโคน
เด็กชายเจษฎา ทองศรีสุก
เด็กหญิงชญาพัฒน์ ศาลางาม
เด็กหญิงชลธิชา รักศรี
เด็กชายนรากร ดวงแก้ว
เด็กชายปฏิวัติ เจริญรัมย์
เด็กหญิงปวริศา ภูผาบาง
เด็กชายปวิตต์ ขยันไทย
เด็กหญิงพนิดา ระยาย้อย
เด็กหญิงพัชรา นาเมืองรักษ์
เด็กหญิงพิชชากร กองแก้ว
เด็กชายรักษา
เรวัฒน์สัตพร
เด็กชายวงศทร โนนทิง
เด็กชายวัชรพงษ์ จันทร์ใส
เด็กชายสงกรานต์ โอวาท
เด็กชายสิทธิชัย ลำเพือย
เด็กหญิงสุธาดา กิ่งนอก
เด็กหญิงณธัญญา ดงกันจ่า
เด็กชายทรงเกียรติ ชัยสุวรรณ์
เด็กชายทัชธรรม หรี่ไธสง
เด็กชายธัญเทพ แซ่ล้ิม
เด็กชายปยะ
โภคทรัพย์
เด็กหญิงรินรดา สว่างศรี
เด็กหญิงวันวิสา ชำนาญกลาง
เด็กชายกฤษฎา สาทิพย์จันทร์
เด็กหญิงกันต์ฤทัย โพธิจักร
เด็กชายจักริน
สวนพฤกษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมจิต

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายชินวัฒน์
เด็กชายดนัยเทพ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงมีรดา
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายสุรสีห์
เด็กชายอติเทพ
เด็กหญิงอรปรีดา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กหญิงพรสุดา
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงวรัมพร
เด็กชายศิริพงศ์
เด็กหญิงสุภลักณ์
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงธีนิดา
เด็กชายภูผา
เด็กชายวีณฐพร
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กชายศริชัย
เด็กหญิงศุทธินี
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายสุทธิรักษ์
เด็กชายอนิรุช

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๔

นามสกุล
อินช่วย
ซาอุรัมย์
สังวัทยาย
สืบเพ็ง
จันทร์รุ่งโรจน์
เอี่ยมสะอาด
บุญพบ
ศรีเมือง
จำปาบุรี
ลายทองคำ
มีย่ิง
บ่อคุ้ม
แข็งกล้า
แก้วระวัง
ลาพุฒ
อารมดี
กองเกิด
นามวรรค
ขานมา
บุญมานัด
ใจใหญ่
มากนาคา
ไทยลือนาม
ศรีภูเวียง
สุขเสกสันต์
อาวุธพันธ์
กิ่งนอก
ทำทอง
โพธา
คำสนอง
สุดเนตร
เกียนกุ
ราชสกล
น้อมวารีย์
อาวุธพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายกฤตกรณ์
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายกันตชาติ
เด็กชายคมกฤษ
เด็กชายจักราวุธ
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงจีรวรรณ
เด็กหญิงฐานิตดา
เด็กชายณรงค์กร
เด็กชายณราชัย
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัย
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธีรวัชร์
เด็กหญิงพีรพร
เด็กหญิงพุทธธิดา
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวัชรากร
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงสุฐิดา
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงกรยุพา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชยุตรา
เด็กชายธนาคาร
เด็กชายปรินทร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงพีรยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๙

นามสกุล
สุขอนันต์
บุญหว่าน
บุญฤกษ์
เสือมัจฉา
พวงภู่
เสาร์ศรี
ขานมา
จินพละ
เมืองจันทร์
เผือกคำ
โภคพันธ์
จำปาเหล็ก
ปองขวาเลา
อำเอี่ยมศรี
คงหาญ
แก้วปริมประ
กุลสันเทียะ
นพแก้ว
ปานเขมา
อ่อนเขียว
แก้วกลม
สุภิษะ
พอกแก้ว
ฉำโสฬส
วงษ์สกุล
อ้อยงาม
รุ่งพิรุณ
อัชญาสิทธิ์
แผนกระโทก
มะนาวนอก
บุญยอ
สิงขรรัมย์
จินพละ
บุญหนัก
มีทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ

๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ

๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ

๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกราด

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกราด

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกราด

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกราด

วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงเยาวภา
เด็กหญิงวรรษมน
เด็กชายศิรวัธ
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสรินนา
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กชายจิตรทิวัส
เด็กหญิงมะลิวรรณ
เด็กชายอรรฆพล
เด็กชายเจนไทย
เด็กหญิงธมนชนก
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงวิลาวรรณ
เด็กชายสัภยา
เด็กชายสุรกิจ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายกฤษดนัย
เด็กหญิงกานจนา
เด็กชายจาตุรนต์
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงดวงดาว
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายธีรนัย
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปฐมพร
เด็กหญิงภัทรวิภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงมณฑกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสุพรรณษา
เด็กหญิงสุภาวิณี
เด็กหญิงสุหรรษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๔

นามสกุล
แผนกระโทก
อุปไมย์
รักษาภักดี
จงชมผา
คนหลัก
เหล่าม่วง
คงสวัสดิ์
บุญระวัง
พะชะนะ
ขุนทิพย์ทอง
อยู่ในวงค์
แซ่ตัน
ขำพิมาย
ทุ่งไธสง
บรรลือทรัพย์
คูณศรี
แก้วสวัสดิ์
ดัชถุยาวัตร
สีทา
เกษฎา
เสาร์ศรี
กงทอง
ทองนาค
ได้เปรียบ
รักษาภักดี
คำด้วง
ชื่นมะดัน
กาละพัฒน์
ช่างเกวียน
อรหันตา
แสงอุ่น
ได้เปรียบ
พินประณี
วงษา
มารมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกราด

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกราด

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันติสุข

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันติสุข

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันติสุข

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันติสุข

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสันติสุข

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสันติสุข

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสันติสุข

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอังคนา
เด็กชายกรวัฒน์
เด็กชายจตุพร
เด็กหญิงพรอาทิตย์
เด็กหญิงปารดา
เด็กชายโชคทวีชัย
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กชายนาวี
เด็กหญิงพัชรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๐

เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงกันย์พิมล
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงณัฐชยาน์
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธเนศ
เด็กชายนาราภัทร
เด็กชายปฐมพร
เด็กชายปริณญา
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายภูวนาฏ
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายปฐพี
เด็กหญิงกชพร

เด็กหญิงกมลวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๒ เด็กชายกฤดิพรรธน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๙

เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายจารุเดช
เด็กชายฉลองชัย
เด็กชายทวี
เด็กหญิงแม้นมาศ
เด็กหญิงรัญชญา
เด็กชายศักดิ์ดา

นามสกุล

เจริญยิ่ง
สีม่วง
ไข่ทอง
ชะนีประโคน
เนตคำ
ระยาย้อย
คำดอกไม้
เอื้อนไธสง
เสริฐกระโทก
พรมชื่น
นะราช
มะลิจันทร์
บัวย้อย
แก่นนอก
บุญประคม
บุญลือ
ดวงจิตดี
โสมะมี
สุขประเสริฐ
อ่างรัมย์
ประดิษฐ์วงศ์
สุภผล
ฉวีรัมย์
พลชำนาญ
แคะนาค
ฉำโสฬส
พินิจนาม
เตียงแก้ว
จะเรืองรัมย์
ปรังประโคน
ไทยเหี่ยม
ชะมาเพ็ชร
ชะมาเพ็ชร
เกาแกกูล
กว่างสนิท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสันติสุข
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา

๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ

๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขาม
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกขาม
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสันติสุข
วัดสันติสุข
วัดโคกตาพรม
วัดโคกตาพรม
วัดโคกตาพรม
วัดเทพพยัคฆ์
วัดเทพพยัคฆ์
วัดเทพพยัคฆ์
วัดเทพพยัคฆ์
วัดเทพพยัคฆ์
วัดเทพพยัคฆ์
วัดเทพพยัคฆ์
วัดเทพพยัคฆ์
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
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เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๔

ชื่อ

เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายจักรพงค์
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กชายธนวิชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๕ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายปองคุณ
เด็กหญิงภครมล
เด็กชายรพีพงศ์
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุภาสินี
เด็กหญิงไอรินรดา
เด็กชายกรกฎ
เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายชำนาญ
เด็กชายแทนธัญญ์
เด็กชายธเนศ
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีระเดช
เด็กชายนพชัย
เด็กหญิงนวลนง

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๕ เด็กหญิงประภาวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๔

เด็กชายปทฐวิกรณ์
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กชายพิฐพศิน
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภิลาวรรณ
เด็กชายรณกร
เด็กชายรัฐศาตฐ์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายศักรินทร์

นามสกุล
ตราชูชาติ
พรหมศิริพัฒน์
ปานใจนาม
เขมะโร
จอดกลาง
แสนบุญ
เหลวกูล
สิงหเสนี
อาจสังข์
ศิริพยัคฆ์
โคตะ
ชัยเม็ง
เยรัมย์
เพิ่มทอง
ศักดิ์ดา
แก้วกลม
มาบิดา
นิระมาน
ลอแท
เสาว์โร
ผิวทอง
เชิดชูภูมิ
โคสีงาม
มีเอม
คุณวงค์
พลึกรุ่งโรจน์
อินศรีเมือง
ฉันทะดี
ทรัพย์สิน
เนียมมณี
ยินดีรัมย์
อินธิรังกูล
วะโรง
แสนกล้า
โยธะสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

วัดปาโคกสะอาด
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงอิ่มบุญ
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกฤติกร
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงกัญญภา
เด็กหญิงกัญดาพร
เด็กหญิงกัญภัคณัฐ
เด็กชายกันตินันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๐ เด็กชายกาญบัณฑิต
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๑ เด็กหญิงกานต์พิชชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงกิฏิการณ์
เด็กชายกิตติ์นภัส
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงกุลณณิช
เด็กหญิงกุลรดา
เด็กหญิงเกณิกา
เด็กหญิงขวัญนภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๒ เด็กหญิงเขมร์จิราภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๙

เด็กชายคณพัชญ์
เด็กชายคณิศ
เด็กชายจตุชัย
เด็กหญิงจารินี
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิตติยา

นามสกุล
แสงนวน
กลิ่นสุมาลย์
ศิลา
สำเร็จ
แก้วรากยาง
พงษ์สวัสดิ์
ขาวไพบูลย์
กิจการ
เรืองไพศาล
รจนาสม
ทิพย์อักษร
เผ่าพันธ์
นาราช
ส้มสาย
แหร่มพงษา
สายสุด
หงษ์วิเศษ
ดำเสนา
แก้วปริมประ
กองคำ
พงษ์สวัสดิ์
เสี่ยมแหลม
เกรัมย์
ยอดนางรอง
ผิวเหลือง
สว่างภพ
เพียงรัมย์
ประจักษ์
มิ่งไธสง
สิทธิจันทร์
วงนอก
พรหมภักดิ์
แก้วสิงห์
ชนะประโคน
ตุมผะกา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๐

เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กชายชนณพัฒน์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชยกร
เด็กชายชยทัต
เด็กชายชยพัทธ์
เด็กหญิงชลรดา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายชัยภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๔

นามสกุล
ยามดี
ม่วงสำเภา
คิม
บัวนาค
แก่นสุข
ไชยดิษฐ
จันทร์นาค
บุญฤทธิ์
พึ่งต้น
โสมสิทธิ์

ยศประเสริฐ
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จ่างโพธิ์
เด็กชายฐานพงศ์ สีนำคำ
เด็กหญิงฐานิตดา กว่างสนิท
เด็กหญิงฐิดา
วิลัยเกตุ
เด็กชายฑีฆายุ โคสินธุ์
เด็กชายณภัทร ชิงชัย
เด็กหญิงณัชริญา เสประโคน
เด็กชายณัฏฐกานต์ กมล
เด็กชายณัฐกรณ์ คุตรสูตร์
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ดากุล
เด็กหญิงณัฐณิชา ประวันนา
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีนพรม
เด็กหญิงณัฐธิดา จิตนา
เด็กหญิงณัฐรินีย์ เมฆชุ่ม
เด็กหญิงณัฐสินี จันทร์แดง
เด็กหญิงณีรนุช วิเชียรเพลิด
เด็กชายเดชิษฐ์ น้อยพลี
เด็กชายเตชินท์ เทพคำ
เด็กชายทรงวุฒิ อดีตรัมย์
เด็กหญิงทิพกฤตา บุญยิ่ง
เด็กชายธนกฤต ปานใจนาม
เด็กชายธนกฤต ร่าเริงยิ่ง
เด็กชายธนธรณ์ บุญเนตร
เด็กหญิงธนพร เวหน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๓๔๘
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๕

เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนันธร
เด็กชายธนันธร
เด็กชายธนานพ
เด็กชายธนาพล
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธันย์ชิตา
เด็กชายธันวา
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนนทกร
เด็กชายนนทกร
เด็กชายนพปฎล
เด็กหญิงนภัสสรา
เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายนราธร
เด็กชายนราพล
เด็กหญิงนัชชา
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงนิรชา
เด็กหญิงนิรมล
เด็กหญิงแน่งนิตย์
เด็กชายบวรศักดิ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กชายบุญทวี
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กชายปฏิมากรณ์
เด็กหญิงปนัดดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

โสมศรีแก้ว
สุขจิตร
ศรีสุข
กว่างสนิท
แปลงดี
มีทรัพย์
ตระการจันทร์
มัตทะปะนัง
บูรณ์เจริญ
พงษ์สวัสดิ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

ระบือพิณ
คำโนนม่วง
มาแสวง
สิบอ่อน
ที่รัก
สุยคำไฮ
พัลวัล
ประมวลมา
ขันแก้ว
นนท์ศิริ
ตระการจันทร์
อินทิพย์
หอมมะณี
นาโพธิ์
พรมทอง
แซ่เจ็ง
กองสกุล
ชุมนุมดวง
ฉำโสฬส
มากกว่าวงค์
หมื่อกา
บุญจริง
นุชมิตร
แสงคล้อย
คุ้มไพฑูรย์

๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

หมายเหตุ

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายปรณัช ไชยอารีย์
เด็กชายปรัชญา ภูผาเพชร
เด็กชายปริญญา จัตุกูล
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ปดธุรี
เด็กชายปญญา พลพฤกษ์
เด็กชายปณณทัต มีสมาน
เด็กชายปตุลา จำนงค์บุญ
เด็กชายปยนันท์ พิลาศรี
เด็กชายปุญญพัฒน์ เลียบบัวปา
เด็กหญิงปุญญารักษ์ ประตังถาโต
เด็กหญิงเปมิกา สีโนนยาง
เด็กชายพงษ์นรินทร์ จงพิมาย
เด็กชายพงษ์ระพีพัฒน์ มูลกาย
เด็กหญิงพจชณีย์ ทองมาก
เด็กชายพยัคฆ์ เดชหาญ
เด็กหญิงพรปวีณ์ หมอกเจริญ
เด็กหญิงพรรณิสา พังกระโทก
เด็กชายพรสวรรค์ อินงาม
เด็กหญิงพรหมพร ยินดีรัมย์
เด็กชายพลวรรธน์ วิชาศรี
เด็กหญิงพัชราภา ดวงมาเกิด
เด็กหญิงพัชราภา สังวาลย์
เด็กหญิงพัทริน ธรรมนิยม
เด็กหญิงพิชชานันท์ เสิ้งสูงเนิน
เด็กหญิงพิชชานันท์ หมั่นนางรอง
เด็กหญิงพิชญาภา เวชชะไมย
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สาลาด
เด็กชายพิพัฒน์ พงษ์พีระ
เด็กหญิงพิมญาดา แก้วจินดา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เลิศสุก
เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา ลีแสน
เด็กหญิงพิรญาณ์ นามท้าว
เด็กหญิงพิรานันท์ ดาประโคน
เด็กหญิงพีชญา ทศหล้า
เด็กชายพีรธัช
โกยชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๕

เด็กชายพีรพร
เด็กหญิงพุทธธิดา
เด็กหญิงฟาสวย
เด็กหญิงฟาใหม่
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภาดา
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กชายภูริช
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายภูวเดช
เด็กชายภูวรัต
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงเมธาวดี
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงยุพาพร
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กหญิงรมย์นลิน
เด็กชายรวินท์
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงรัชชุดา
เด็กหญิงรุจิกร
เด็กหญิงฤทัยชนก
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายวรกันต์
เด็กหญิงวรดา
เด็กชายวรนนท์
เด็กชายวรพินิฐ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวริทธิ์
เด็กหญิงวลัคศิฏา
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวินัย

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๙

นามสกุล
พระแก้ว
พงษ์สวัสดิ์
ผู้จอมจิตร
เกษี
สมชาติ
เฉลิมนาค
บุญสี
กิจทนิน
แก้วรากยาง
ศรีบัว
คันธเนตร
สมจิต
ทิมานันท์
สิมวงษ์
วัชระอริยะกุล
บรรจง
นาคชลธี
สมพงค์
สมหวัง
ขำดำ
นาคะวงษ์
จำปาคำ
บุสค์
บุญประโคน
วิเชียร
แทนไธสง
ศิริรึก
ดวงสูงเนิน
ขันอาสา
ศิริรึก
สมบุตร
คุณกะ
บุญส่ง
ตู้ไธสง
พัลวัล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กชายวีรชัย
เด็กชายวีรพงศ์
เด็กหญิงศรีสุดา
เด็กหญิงศศธร
เด็กหญิงศศิกร
เด็กชายศิขลินทร์
เด็กหญิงศิรินธารา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสรณ์สิริ
เด็กชายสหฤทัย
เด็กหญิงสิริธร
เด็กหญิงสุกุมา
เด็กชายสุขสันต์
เด็กชายสุชา
เด็กหญิงสุดาทิพย์
เด็กหญิงสุธารัตน์
เด็กชายสุธี
เด็กหญิงสุนันท์ชา
เด็กหญิงสุพัชรสินี
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงหทัยรัศมิ์
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กหญิงอนงค์รัตน์
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงอภิชาดา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอภิชาติชัย
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอมรรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๔

นามสกุล
จิตสีดา
ม่วงศรี
บึงบัว
โคสีงาม
ศรีแก้ว
บุษบรรณ์
เพิ่มชีลอง
ศรีกุลา
อินศรีเมือง
จินดาวงษ์
กาดรัมย์
กว่างสนิท
ดีสันเทียะ
อินทผลสุข
กอแก้ว
ชูชี
แฝงนอก
รัศมี
พิมพ์วันวงค์
ใต้ไธสง
ตากรวด
นุมขุนทด
ร่มจันทร์
คำบัว
จุลกิ่ง
เทียบมา
ด้วงทอง
วนไธสง
งามแสง
เหยียดรัมย์
เงินงอกงาม
วงษ์บุญยัง
บุญตน
มาบิดา
สีนะองการ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงอรนุช
เด็กหญิงอรษา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอลิษา
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายอินทัช
เด็กชายอุดมเดช
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงสุนิษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๓

เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายโกศัลย์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายนัทธพงษ์
เด็กชายบุญญฤทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๔

เด็กชายปณณพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๕ เด็กหญิงพัชรวรินทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๙

เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวลัยทิพย์
เด็กหญิงสาริสา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายอนันต์สิทธิ์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายเอกชัย
เด็กหญิงฐิติลดา
เด็กหญิงสายนำ
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงณัฐชา

นามสกุล

ที่รัก
เย็นโภคา
ณ นคร
เมฆหมอก
ภาสำราญ
ขวัญทอง
หาญประโคน
เปรงปราง
ทองผ่อง
โคษา
ดาใหญ่
มนไธสง
มาตย์นอก
วอยพิมาย
ทุมมา
ขันตรี
ประโนรัมย์
วรรณกิจ
บุตราช
ทซึดะ
ปนกลาง
นำเต้าทอง
ชัยภา
เพิ่มบุญ
พงษ์สนิท
พรรณบุตรี
ศิลาชัย
สายนำ
ตุมหนแย้ม
เจริญยิ่ง
อินทร์สมบูรณ์
เสาเคหา
ศรีมาศ
เสามั่น
จันทร์ขาว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับคะนิง
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กหญิงรัตติกร
เด็กหญิงวรกาญณ์
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุวรรณี
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงขวัญอุบล

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงจันทร์กนก

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงณัชชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๔ เด็กหญิงณัฐชยานันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงทิพย์กมล
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายพีรพัชร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายมนัส
เด็กชายเมธินทร์
เด็กหญิงวริษา
เด็กหญิงศรัณพร
เด็กชายอรรถพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงกมลพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงจิตลดา
เด็กชายธีรภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กชายธีทัต
เด็กชายปริญญา
เด็กชายพีรพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๔

นามสกุล
อ่อนสี
อภัยแสน
นงค์พยัคฆ์
ลานอก
ทองดี
บางขุนทด
บุญศิริ
บุญทูล
เอี่ยมศรี
ทองเปย
อรุณศรี
สุทธิกร
พูนมา
แสนกล้า
ชนวนรัมย์
นิรัมย์
สิทธิทัด
บุญทะรา
บึงไกร
แก้วกำกง
สาทาวงศ์
กระจงกลาง
เอี่ยมศรี
จันผะกา
สาตะสิน
หอมดวง
ทรงชาติ
คำมูล
ทรงชาติ
พิพวนนอก
ตะนานาค
พุทโธสี
แผ่นทอง
นาคินชาติ
สระหุนันท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย

๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านส้มปอย

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน

๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๑ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๕

เด็กชายพีรพัส
เด็กหญิงมะนิตา
เด็กชายวุฒธิศักดิ์
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงณัชนันทน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายนรภัทร
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายกล้าณรงค์
เด็กชายกิตติศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงจุฬาลัย
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กหญิงณัธกานต์
เด็กชายธิติพงศ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนิภาภัสร์
เด็กหญิงนีรเนตร
เด็กหญิงบุญยาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๔ เด็กหญิงประกายวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงปานิษา
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงปูชิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๘ เด็กหญิงพลอยแพรวา
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๙

เด็กชายพสุธา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงพิชญาดา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรธร
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภานุภัทร
เด็กหญิงภูษิตา
เด็กชายมงคล

นามสกุล
สระหุนันท์
ดีทองพะเนาว์
หอมจันทร์
หรหมเผ่า
อุนอก
เยวรัมย์
ลาดพา
แมนไธสง
ทศสุวรรณ์
รูปงาม
มิ่งขวัญ
มาลัย
วิเศษวงษา
จานรัมย์
รุ่งสูงเนิน
บุรานอก
ชินรัมย์
สุริผล
สิงห์ทอง
วงศ์รัมย์
คงวงษ์
นามวิชา
อัตตสัมพันธ์
พวกสันเทียะ
สุภาสัย
แก้วกำกง
แอบศรีหาด
เสาศิลา
เดิมไธสง
ผลาผล
หาญสูงเนิน
โปห้อง
วงค์มามี
พยัคฆ์กูล
พิมพ์อุบล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงมนัสดา
เด็กหญิงวรรณวิไล
เด็กชายวรวิทย์
เด็กหญิงวศินี
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภิรตา
เด็กหญิงอัญชนา
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กชายสุภากร
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายไกรศร
เด็กชายเขษมศักดิ์
เด็กชายคณาธิป
เด็กหญิงจิตนภา
เด็กหญิงชญานี
เด็กหญิงชฎาธาร
เด็กหญิงชนิษฐา
เด็กหญิงซาร่า
เด็กหญิงฑุลิกา
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธีรภัทธ์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายปฏิปองพล
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงพรนภัส

ภูด่านงัว
จันทร์อาหาร
กาดรัมย์
ยอดบุญมา
เกตุขุนทด
เค้าไธสง
ฆ้องทองหลาง
พรมการ
โคมารัมย์
มาดี
พันศิริ
อุดมคำ
คงสุขมาก
เพียมขุนทด
ปลาสร้อย
ปเลขา
เดชวงค์ษา
วิชัยศรี
ฟองอินทร์
พรมธิดา
เติมประโคน
ดีแล้ว
ชำนาญปน
เตี้ยแอก
คชชาญ
อัล บาลูชิ
สุขประกอบ
สระหุนันท์
แสนรถ
วงษ์ภูเขียว
ใจทน
เจริญเอมโคกสูง
ประกอบดี
ประกอบดี
บุญมาก

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กชายพรรสกร ศรีเพ็ชร
เด็กหญิงพลอยไพลิน สันตะ
เด็กหญิงพิชชาญา แลสันเทียะ
เด็กหญิงรักติกานต์ เปรี่ยมสัจจา
เด็กชายรัชชานันทร์ เจริญเอมโคกสูง
เด็กหญิงรัชนี
แพทย์ประสาท
เด็กหญิงวรินทร โนนสูง
เด็กหญิงศุภัสสร นกพรม
เด็กชายสมรัก
ชุ่มชัย
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีรักษ์
เด็กหญิงสุธาสินี นาครินทร์
เด็กชายหงษ์ฟา สุขเมือง
เด็กชายอดิศร
พันศิริ
เด็กชายอดิศา
บุญประกอบ
เด็กหญิงอนันตยา เพียมขุนทด
เด็กชายอนุพงศ์ คำชมภู
เด็กหญิงอรสา มะลิซ้อน
เด็กหญิงกนกพร เอียกุล
เด็กชายกันตพล ระบือพิณ
เด็กหญิงจารุวรรณ อ่อนศรี
เด็กชายจีวร
วงศ์ศักดิ์
เด็กชายแจ๊ค
คอลฟลด์
เด็กชายชนะชัย นกพรม
เด็กหญิงโชติกา บุญทาน
เด็กชายณัฐกิตติ์ อินทร์หอม
เด็กชายดนุพร พานทอง
เด็กหญิงธนัชชา ศรีนวล
เด็กชายธีรภัทร์ ราชประโคน
เด็กหญิงนานา จันทร์ขอนแก่น
เด็กหญิงนิรัญญา สง่าเนตร
เด็กหญิงปณิตา คชชาญ
เด็กหญิงปภัสรา ใหญ่กระโทก
เด็กหญิงประภัสสรา โสวพรรณ
เด็กชายปญญาจารย์ สุทธิ
เด็กหญิงพันธุ์ทิพา สระหุนันท์

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๐ เด็กหญิงพิชญพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายภัสสกร
เด็กชายไมตรี
เด็กหญิงเยาวภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศวัสกมล
เด็กชายศิรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๔

เด็กชายหัสดิน
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงธีรดา
เด็กหญิงนจรส
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายภูบดี
เด็กชายวายุ
เด็กชายวิชชุกร
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายธรรมณัฐ
เด็กชายนฤเบศรว์
เด็กหญิงคริสติน่า
เด็กชายกนกศักดิ์
เด็กชายกฤติน
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายจันทกานติ์

นามสกุล
ฉิมมา
แหวนวงค์
สร้อยสด
กระฉอดนอก
เสือเขียว
ยศกระโทก
เรืองชาย
ทศนานน
นามไธสง
กุสะรัมย์
เจริญยิ่ง
เงางาม
หันเสมอ
หม่วยนอก
ส่วนน้อย
ศรีแย้ม
แววกระโทก
อุดบ้านไร่
โชคชัย
วาปทัม
เนียมชื่น
ศรีจันทร์
บัวแก้ว
ขอเพ่งกลาง
พุทธแสง
เพชรประกอบ
สินงาม
ศรีตาแสน
สนิทชัย
เปรี่ยมสัจจา
ยศกระโทก
คงตะคอง
บุตรโต
ชาญสูงเนิน
บุญปู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหิน

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดหนองเสม็ดวนาราม
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงชฎาพร
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายดนุพล
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายนราธิษ
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงมนรดา
เด็กชายวรายุทธ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายสรณ์สิริ
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงกานตินา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กหญิงจิตรดา
เด็กชายชยธร
เด็กชายซาฟ
เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงบุญยานุช
เด็กหญิงปทุมพร
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงแพรวพร
เด็กหญิงไพรวรรณ
เด็กชายรชนิศ
เด็กหญิงรมิดา
เด็กหญิงศรีไพร
เด็กหญิงสุภานิษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๙

นามสกุล

กลิ่นสาคร
นาคสระเกตุ
สว่างเฟอง
ผึ่งผาย
จันทร์ดี
เรืองนางรอง
วนกลาง
ศรีนาคา
เกาะสูงเนิน
เสือเขียว
บุญเลิศ
อิติป
กิ่งกุล
ยาเคน
ทับสุขา
ซิวกระโทก
พอกพูน
หาญสมบัติ
วงค์ษาพันธ์
ปลื้มสายแสง
บรรจะมาตร์
ตรีสันเทียะ
ทองชัย
น้อยบาท
หาญนิยม
ขอหาญกลาง
เยี่ยมรัมย์
ฉิวกระโทก
สำรองสุข
พวงเพ็ชร
วงษาพันธ์
เอี้ยงกูล
ปญญาศานติ
วงษาพันธ์
นามยันต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหิน

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน

๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๐

เด็กชายอนุภาพ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายภูริกฤตย์
เด็กหญิงนภัส
เด็กชายนิรันดร
เด็กชายภูริทัศน์
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กหญิงกฤติกานต์
เด็กหญิงกานต์ธิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สมเนตร
มูลรัตน์
สมเจตนา
เกาะแก้ว
อัปปชชิง
สุขสกล
ออมพลศิริ
จันทร์เขียว
หงษ์ทอง
ศรีผดุง
เด็กหญิงญาณัจฉรา อาษาภักดิ์
เด็กชายณวัตน์ สาทิพจันทร์
เด็กชายณัฐวุฒิ แตงอ่อน
เด็กหญิงธวัลพร จันทร์แจ่ม
เด็กชายนนทพัทธ์ ดาษไธสง
เด็กหญิงบัวชมพู อาษาภักดิ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหิน

เด็กชายประกาศิต
เด็กชายพีระพล
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวัชกร
เด็กหญิงวาสิตา
เด็กหญิงศศิพิมล
เด็กหญิงสายนำ
เด็กชายอนุทัย
เด็กชายอัษฎาวุฒิ

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

อินแพง
จันทคาต
สาแก้ว
ศรีเพ็ง
อิ่มจอหอ
ประสงค์ใด
จานรัมย์
ชิงประโคน
ราษฎร์บำรุง
เทียมแก้ว
เด็กชายเจนต์จักรพรรดิ์ เกลียวเพียร
เด็กหญิงชลดา คำชมภู
เด็กชายณัฏฐพล เปงทอง
เด็กชายทีปกร แสนเจ็ก
เด็กหญิงธนาพร วงศ์จอม
เด็กชายธานี
รุ่งเรือง
เด็กชายปติภัทร ทุมงาม
เด็กหญิงพิรดา จินดาขันธ์
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เมืองจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองหิน
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดคลองหินนอก
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายศุภสิน
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุธารัตน์
เด็กหญิงสุพิชฌา
เด็กชายอศิพงษ์
เด็กชายกชกร
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงณธิดา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐสุดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายนารา
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กชายศรัญ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงจันทนิภา
เด็กชายจานุวิชย์
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กชายณัทกร
เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กหญิงปญชาน์
เด็กหญิงพิชญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๕ เด็กชายพีรพงศ์พิพัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๙

เด็กชายภัทรชัย
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายร่มเกล้า
เด็กชายวิรากร

นามสกุล
มืดหาญ
ฉุนเชื้อ
ชุมฝาง
แพงนอก
ชูคำ
วงค์ภักดี
อุ่นจิตต์
สิงห์หารณ์
บัวแก้ว
ชาลี
ยางไธสง
เฉวียงหงส์
เณรกูล
ตรีแก้ว
อาสาคติ
จุ้ยชื่น
มาลี
สุขไกรสร
คำพิมาน
บุญเรือง
เกิดผักแว่น
ชนาภัทรสุพศิน
ลุนสลิต
เสริมวิเศษ
ตึกสันโดด
โลคลัง
จีนรัมย์
บุญลิน
พลอาษา
ธรรมทวี
รัตนเจริญ
หาญเสมอ
จินดาขันธ์
แปนไธสง
มิ่งขวัญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง

๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองโปง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงศรัญรัตน์
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายจิรพนธ์
เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กหญิงกระท้อน
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงจิตติมา
เด็กหญิงจิวรรณดา
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา
เด็กหญิงดวงใหม่
เด็กชายทวีทรัพย์
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนภนต์
เด็กหญิงนรินดา
เด็กหญิงเนธิชา
เด็กหญิงปุณยาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงรัตนาวลี
เด็กหญิงสุทธิดา

คำชมภู
บาดกระโทก
วงเวียน
ทาหาร
ผาลา
สวัสดิ์วงษ์
ศรีหาพรม
ไชยศรี
ปกโคทานัง
สุตนา
เบ้าหัวดง
ครุฑคง
พรมพิลา
ธงไชย
มนต์แก้ว
ก้อนทอง
อาจศิลา
สอนจะโปะ
ศรีพรม
วงค์สุวรรณ
เชยประโคน
ฉะภูมิรัมย์
ชุนกล้า
ภูชะ
จันทจร
โคตรศรีภูมิ
วัชระกวีศิลป
ตุ่นกระโทก
กล่อมกามิฬ
ใสสดศรี
เกษแก้ว
พวงลี
พินิจวงค์
อาวุธพันธ์
ศักดิ์วิเศษวัฒนา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๖ เด็กหญิงกานต์ปภัสร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๒

เด็กชายจักรรินทร์
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงจันทร์จิรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๓ เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงฐิติวรดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองโปง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนะเทพ
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงสาธิกา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอนาวินทร์
เด็กชายธีรพล
เด็กหญิงปาริตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๖ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๙

เด็กชายจันทร์พรม
เด็กชายชุติพนธ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนันธิญา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพวงผกา
เด็กหญิงพศิกา
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กหญิงพีรดา
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กหญิงภัทราภรณ์
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงสุกันยา
เด็กชายสุมนัส
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายชนสรณ์
เด็กชายณัฐกิตต์

นามสกุล
แก้วกำกง
เขตคาม
บุญวัง
ชะมาเพ็ชร
อาดโคกสูง
สว่างแผ้ว
แก้วกูล
สงนอก
บุญกองชาติ
หล้าบุษสี
อุดแก้ว
กันนุลา
แดขุนทด
พูนเฉลียว
คงสกุล
ก๊วยสมบูรณ์
วงหาแก้ว
ไกยลุน
เกษเหม
สีสอนชา
จันบัวลา
อุดแก้ว
พงษ์พีระ
ซอสันเทียะ
แม้นทอง
น้อยตั้ง
พิมพ์สี
แสงสุด
นาบง
ยิ่งชูงาม
ช่างทอง
เสือซ้อนพงษ์
เตชะนอก
มหานาม
ช่วยรักษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๐

เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงนิดานุช
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงยานิสา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธิพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๗ เด็กหญิงสุพรรณนิภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงกัลยกร
เด็กชายคณนาถ
เด็กชายปาฏิหาริย์
เด็กหญิงพิมณภัทร
เด็กหญิงสร้อยลสา
เด็กชายกฤษฎี
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัลยรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๖

เด็กชายกัลยวรรชน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๗

เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายณัฐวัฒ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายปริญญา
เด็กชายปญญาวุฒิ
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงศุภาสินี
เด็กหญิงกฤดาการ
เด็กชายก้าวไกร
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงณภัสรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๐ เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายต้นกันยา
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายธนวัฒน์

นามสกุล
ทุมจันทร์
โมเล็ก
เรืองขจร
มณีวงค์
อิงคามระธร
สีดา
เคนประไพ
เที่ยงอยู่
แงะเกาะ
แย้มสุริวงษ์
สุขพรม
ลิขิตพัฒนะกุล
อรัญพันธ์
พันธุ์มหา
พระธรรม
มหานาม
โพธิ์เงิน
พืชน์กมุทร์
สินสุพรรณ์
นกไธสง
นกไธสง
รามัญ
ชูรัตน์
กองทอง
แซงราชา
ผิวผาย
ขันอาสา
ปกการะนัง
ภิรมยา
ดากลาง
นอกสายออ
ประสารคุณ
แสนคนึง
พรมดอนกอย
แกล้วกล้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

สังกัดวัด
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หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๑ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๐

เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงนุชธิตา
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงปนฟา
เด็กชายพิพัฒน์พล
เด็กหญิงไพลิน
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภูมินรินทร์
เด็กชายภูวเนศ
เด็กหญิงเมษา
เด็กชายวศิน
เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายศตพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงศิริพิญชญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๒

เด็กชายสรวิศ
เด็กชายสรัล
เด็กหญิงสุภัสรีญา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอริญชัย
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงจิรารัตน์
เด็กหญิงชลันรัตน์

หุนวงษ์
จิตรทองจันทร์
โคกสีนอก
ทองเชิด
แก้ววิเศษ
ถมดอน
พูนเพิ่ม
ปานนก
รอดจากเข็ญ
จุ้ยชุมแสง
โพธิ์ละเดา
แสนคนึง
ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ดีนาน
ไชยสง
สางรัมย์
มงคลพิลา
โคกสีนอก
โฉมงาม
กลัดสันเทียะ
เจริญดี
บุญช่วย
บุญเบ้า
งาหอม
ประยงค์นรานนท์
อันทะโน
รักหนองเปด
ทองด้วง
ไชยสาร
โพธิ์ทา
เพียคำสี
ภาชัย
พุทธระสุ
โทจันทร์
พุทธระสุ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๑ เด็กชายชิณท์ณภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๙

เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงธนิดา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายบุญ
เด็กชายบุญอนันต์
เด็กหญิงใบข้าว
เด็กหญิงประภาพร
เด็กชายไม้กล้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท

สังกัดวัด

วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่

หมายเหตุ

วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๒ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงวิริดา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุธาทิณี
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนันดา
เด็กชายชาคริต
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายสราวุธ
เด็กหญิงกุลนาถ
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงญาณีกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงฐาณิชนันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายธวัธชัย
เด็กชายนพีภัทร
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กชายบารมี
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายประพันธ์
เด็กหญิงปยาพัชร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภการัตน์
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูวมินทร์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงมานิตา
เด็กชายรัตพงษ์
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงศศิการ
เด็กหญิงศิริกานดา
เด็กหญิงสุชาวดี

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๔

นามสกุล
ปลัดม้า
พะนิรัมย์
ดำดี
ตุงกระโทก
พิเศษ
ตากกระโทก
บุญประกอบ
ปองขัน
ศรีลมัย
เพ็ชรทะเล
แตงอยู่
จุดอน
เทียบรัง
ภักดีกลาง
พางไธสง
โพธิ์ศาธิ
โต๊กพุทซา
อุ่นกระสัง
บีพิมาย
อิ่มกะสัง
มาชุมแสง
หุนกระโทก
หวังสุข
แสงอุทัย
มหันตะ
พุ่มพวง
หนูมะเริง
บุญธรรม
สินครบุรี
แก่นจันทร์
เหมือยไธสงค์
จำเริญใหญ่
รวดเร็ว
บุญเหลือ
สีเหลื่อม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดเย้ยปราสาท
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๘

กลิ่นเกษร
อรอินทร์
เรืองตนนอก
ประสิทธิกูล
โข่มรคา
นอกกลาง
บุญอนันต์
เจียงกระโทก
หาญศรี
กู่พิมาย
ศิริเมฆา
เด็กหญิงกาญจนาพร กลกลาง
เด็กชายกิตติกวิน ทองโพธิ์
เด็กชายกิตติโชค คงสุข
เด็กชายกีรติ
สายเพชร
เด็กชายณัฐพล ขันทอง
เด็กหญิงดวงกมล เสริมสุข
เด็กชายธนวัฒน์ ชุมหมื่นไวย์
เด็กชายธันวา
ฤาเดช
เด็กชายนัธพงษ์ โสภา
เด็กหญิงนิตติยา ศาลางาม
เด็กหญิงปภาพันท์ ทานกระโทก
เด็กหญิงประภาวดี ทั้งกระโทก
เด็กชายปยวัฒน์ หว่างชื่น
เด็กชายพีรพัฒน์ พลีรัมย์
เด็กหญิงภัทรดา ปชุมแสง
เด็กชายภูริภัทร วรรณวงษ์
เด็กหญิงมิ่งขวัญ แตงกระโทก
เด็กหญิงเมลิน บางกรม
เด็กหญิงรุ่งฤดี ทานกระโทก
เด็กชายวงศกร จันทะโส
เด็กหญิงวิมลพร สิทธิ์เสือพะเนาว์
เด็กชายวีระพล จงนอก
เด็กหญิงสุดาพร ลำมะฤทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๙

เด็กชายอานัด

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงโสฌณา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงไอยาดา
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงทิพย์กมล
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กชายศุภกานต์
เด็กหญิงสุฐิตา
เด็กชายอุดมศักดิ์

ปานงูเหลือม

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองมัน

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมัน

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสะแก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๐

เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายคณิน
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐรุจา
เด็กชายดนุพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๘ เด็กชายทัศทรานนท์
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนบูรณ์
เด็กหญิงธิชา
เด็กชายนภัศศกร
เด็กชายนิรุช
เด็กหญิงบุณฑิตา
เด็กหญิงมนัญชยา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายวชรภัทร
เด็กชายวีระยุทธ
เด็กชายศุภสินธิ์
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กชายแสงภูมิ
เด็กหญิงอนุชิดา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอัญธิชา
เด็กชายโอสถ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๙

เด็กชายชยากร
เด็กหญิงชลธิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๐ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนลินี
เด็กหญิงบงกชกร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

พรวนกลาง
แก้วบุบผา
จันทร์ขุน
แท่นกระโทก
ทิศกระโทก
วนกลาง
ทิศกระโทก
พะไลดำ
รวมพิมาย
ทองชุ่ม
ขุนโยธา
แชกระโทก
รัตนะรักษ์
กรวยสวัสดิ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก

คงสกุล
นวลทอง
วงค์แสงน้อย
เครือวัลย์
ปชุมแสง
บุญสู่
กรวยสวัสดิ์
ซ้ายกระโทก
กลางท่าใคร้
ดีกระโทก
โถมกระโทก
กลกลาง
ดวงประโคน
ผาพงษ์พันธ์
ยงศาริ
บรรดาศักดิ์
เทียบมาก
จันทร์วิจิตร
เอมระดี
บัวขาว
ไทยสืบชาติ

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๕ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๕

ชื่อ
เด็กหญิงปวีณา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๖ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงพิมพ์นิภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๙ เด็กหญิงภัทรวรินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๑

เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายจิรายุวัฒน์
เด็กหญิงมุธิตา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงสุภาสิณี
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายอนิรุจ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๒

เด็กหญิงชลธิดา
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายตรัยคุณ
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายนาราธิป
เด็กหญิงฟอนฟา
เด็กหญิงมยุรา
เด็กชายรัฐศาสตร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๓

เด็กหญิงวราลักษณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๔

เด็กชายศิราพัช
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายนฤพนธิ์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกชกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๙

นามสกุล

ลอยศักดิ์
ผมทำ
จันทะมาศ
อันทะโน
มีสะอาด
พาหะซา
เจนทิตย์
หาสุข
เงางาม
ผ้างาม
เงางาม
จรโพธิ์กลาง
เงางาม
แก้วกำ
จิไธสง
แสนคนึง
เงางาม
เพ่งพิศ
ผกากุล
ดอนนุชไพร
ท้าวสม
เงางาม
สุขแสวง
เงางาม
สีเอก
เงางาม
ศรีปญญา
ผ้างาม
เงางาม
ประโลม
ทองนำ
วุฒิสิงห์
แอกประโคน
ฉิมจารย์
นันตะวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดนาจาน
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๐

เด็กชายกฤษณพงษ์ นามนุ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงเกษวราพร สินสุพรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๒

เด็กชายบัญญวัต
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายกนกพล
เด็กชายคุณาวุฒิ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงฉัตลดา
เด็กชายชนินทร์
เด็กชายชวัลวิท
เด็กชายชาคริต
เด็กหญิงณัฎชยา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายตนุภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กชายธรรมฤทธิ์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีระชัย
เด็กชายปริวัฒน์
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายวัฒนพัฒน์
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายสิทธิวงศ์
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงจิรวรรณ
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายธนา
เด็กหญิงธิภาพร
เด็กชายธีรภัทร์

๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๔

ชัยสอน
ฉิมจารย์
จงสุข
บุตรทอง
สิ่งสี
ขึ้นภูเขียว
หงษา
พงษ์ไพวัลย์
แช
บุตรทอง
หงษ์คำ
บุตรทอง
ตันปอง
สืบสุนทร
สืบสุนทร
มะลิซ้อน
วิชัยเกตุ
แสนประเสริฐ
สุขสวัสดิ์
ผลเจริญ
วงศ์ด้วง
ระบายศรี
ทองยัง
บุญล้อม
บุตรทอง
ทิพประพันธ์
ดวงคำ
คำจันทา
เพ่งพิศ
ชัยยิ่ง
โนนสา
บุญล้อม
เขื่อนแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม

๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๕

เด็กชายนพณัฐ
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายปวรปรัชญ์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายภูผา
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงรัตติยา
เด็กหญิงวันฟาใส
เด็กชายวิทวัฒน์
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กชายสิริรัฐ
เด็กชายสุกลวัฒน์
เด็กหญิงสุพนิตา
เด็กหญิงอทิติญา
เด็กชายอภิสิทธิ์

บุตรทอง
บุตรทอง
พานดวงแก้ว
โพธิ์เงิน
แพทย์เมืองจันทร์
สมทอง
อุดมเจริญดี
วุฒิยา
ผลเจริญ
โสมนัส
โสปญหริ
ราศรี
ภูพวก
มีแก้ว
โพธิ์เงิน
โพธิไพร
บรรพตสุวรรณ
วุฒิยาสาร
วงศ์เสนา
คงเกษ
บุญหนัก
จินพระ
พรมทอง
บริบูรณ์
สอนบาล
คำชู
สมัญญา
อินทร์เพ็ง
พิผ่วนนอก
ดำนอก
ภาคพรม
ดำดี
เชิดรัมย์
ประทุมอ่อน
คุชิตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๙

เด็กชายอังกฤษ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กชายนาวิน
เด็กหญิงรัชฎาพร
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงวิชาภา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงเขมมิกา
เด็กหญิงชาลินี
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กหญิงพีชญา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายพรชัย
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกรรวี
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญญาวีร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระขาม

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระขาม
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระขาม
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม

๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดสระขาม
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองกราด
วัดหนองนกเขา
วัดหนองนกเขา
วัดหนองนกเขา
วัดหนองนกเขา
วัดหนองนกเขา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๐

เด็กชายเคลลี
เด็กหญิงนิติยา
เด็กหญิงศศิธร
นายกาญ
เด็กหญิงชญานุตม์
เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงกัญญ์จิรา
เด็กชายกิตติโชค
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิรวรรณ
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายฐปนกุล
เด็กชายณฐกร
เด็กชายดวงกมล
เด็กชายนพนัย
เด็กหญิงบุญญานุช
เด็กหญิงปยะนุช
เด็กหญิงปุณยพร
เด็กชายพนธกร
เด็กชายพฤฒิพงศ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงวัลย์ลดา
เด็กหญิงสิรยากร
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กชายกิตติภัทร
เด็กชายกู้เกียรติ
เด็กชายคณาธิป
เด็กชายจีรวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

โฆษณา
สีลา
ดำดี
รัตนจันท์
สุทธิกร
แก้วทรายขาว
เหมวิหก
ดับร้อน
แตงทอง
รุกขสนธิ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี วัดหนองนกเขา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี วัดหนองนกเขา
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี วัดหนองนกเขา

ชาญปอม
มาประจวบ
สะอาด
ลำเภาพันธ์
ตึดสันโดษ
วัดมรรคา
พรมทองพันธ์
สิทธิโชค
ทองกระโทก
ถุนนอก
สมอยู่
เพิ่มชาติ
สุทธิทักษ์
ภารวงษ์
เพชรนางรอง
เพชรพันธ์
เข็มพันธ์
ทองเกลี้ยง
เอี้ยงกูล
ทองบ่อ
พลดงนอก
ทับทวี
ฉิ่งสูงเนิน
ห้าพุทรา
ชาญปอม

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๕/๐๖/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

หมายเหตุ

วัดโคกงิ้ว
วัดทุ่งไผ่
วัดทุ่งไผ่
วัดทุ่งไผ่
วัดทุ่งไผ่
วัดทุ่งไผ่
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชัชนันท์
เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายฐปนรรฆ์
เด็กชายฐปนัท
เด็กหญิงฐิติกาญจน์
เด็กชายณชพล
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายดวงดี
เด็กชายทานุทัต
เด็กชายทีปชลิต
เด็กชายธนกฤษฎ
เด็กชายธนชา
เด็กชายบุลากร
เด็กหญิงปริศริณญา
เด็กชายปณณทัต
เด็กหญิงปใหม่
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพชรคุณ
เด็กชายพัฒนเชษ
เด็กชายพัฒนพงษ์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายภาวิน
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กชายวีรพันธ์
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสาริศา
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุภัสสร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๙

นามสกุล
ทับทวี
ดวงนิล
น้าเจริญ
ตึดสันโดด
เกิดนารี
เกิดนารี
คชชาญ
โสภาพันธ์
สนิทชัย
จบสัญจร
คะเซ็นเชื้อ
ดวงนิล
เรืองนางรอง
ด้วงนางรอง
เลิศรัมย์
หงษ์ทอง
สนสุผล
ทวีแดง
ระวันสุ
รุกขสนธิ์
เนตรตรี
กุลทอง
แสนศรี
ดีประเสริฐ
เหมาสีหมึก
พิมสร
พงษ์ศรีเจริญสุข
ประสิทธิ์กุล
คงกระจาย
แปนดวงเนตร
ภาระสิงห์
มีประเทศ
บุญไธสง
นิยม
รากผักแว่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย

หมายเหตุ
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เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๐ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๖

เด็กชายอดิชาติ
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอรจิรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๗ เด็กหญิงอัจฉราวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงอิศราภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๙

เด็กชายพิรุณ
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายธนพล
เด็กชายนัฐพงษ์
เด็กชายลัทธชัย
เด็กหญิงสุชยา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายพรชัย
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงวิไลภร
เด็กชายคุณานนท์
เด็กชายจิณณทัต
เด็กชายชัยวิชิต
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธีรชัย
เด็กชายวีรวุฒิ
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กหญิงอาริตา
เด็กชายกันตพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๒ เด็กหญิงกาญจนานุช
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๔

เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงชญานิศ

นามสกุล
ดัสกร
เณรเกิด
ยงอาหาร
ฉุนจังหรีด
น้อยรุ่ง
นำแก้ว
คุ้มสมบัติ
เนตรตรี
โพนสิงห์
เจนปะคำ
โต๊ดชนัง
ชาพิทักษ์
อวดดี
ศรีผดุง
แสงแก้ว
พรมทอง
นะวินรัมย์
จันทร์เทศ
ศรีภา
ครังหมั่น
บุญแผน
เศษกระโทก
ดวงนิล
เจนปะคำ
สังชม
วิลานันท์
ภูเดช
จบนุช
ชุ่มชาลี
มอนไหม
เพิ่มดี
บัวนาค
โล่สุวรรณ
แสนเวียง
ตุ่มงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลปะคำ
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกองพระทราย
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกองพระทราย
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกองพระทราย

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกองพระทราย
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกองพระทราย
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกองพระทราย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกองพระทราย

๒๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกองพระทราย
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๘

เด็กชายชัยกร
เด็กชายชิณภัทร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงญาณินท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงธนสร
เด็กชายธนาชัย
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนริตตา
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายพสธร
เด็กชายพุทธิวัต
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศศิวิภา
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอาณัฐพงษ์
เด็กชายกิตติกุล
เด็กชายไกรสร
เด็กหญิงข้าวฟาง
เด็กชายจิรัชย์
เด็กชายชินดนัย
เด็กหญิงฐิติกรณ์
เด็กชายณจักร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนารักษ์
เด็กชายธรรพ์ณธร
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายพิชยะ
เด็กหญิงเมษยาวดี
เด็กชายรสิภาส
เด็กชายสถิตพล
เด็กหญิงสรัลพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๙

นามสกุล
สมงาม
คุ้มสุวรรณ
อำสา
ประเสริฐศรี
ขันทะเสน
จอดนอก
คำตา
เทียนทอง
วงสีดา
ธรรมนาม
อนุสนต์
พรมเลิศ
จันทร์งาม
แปนดวงเนตร
ทองวิเศษ
หงษา
เรืองรัมย์
รุ่งพิรุณ
เพช็รสา
จุลกิ่ง
จรเอ้กา
ไกลสูนย์
ลื่มกลาง
มหาอ้น
ฉุนจังหรีด
มาดสำโรง
ด่านจง
หอมผล
ศิริกุล
วัฒนกูล
ทองชิน
สุขพันธ์
เชื้อใหญ่
งามกิ่ง
พันธ์จริต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงสุนันท์ธา
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายอภิชิต
เด็กชายกรณินทร์
เด็กชายกลกร
เด็กชายกิตติพัศ
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายจิตกร
เด็กชายฉันทพัฒน์
เด็กหญิงชนมณี
เด็กชายชยากูร
เด็กชายไชยวุฒิ
เด็กหญิงฐิติภา
เด็กชายณฐนนท์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัทมน
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนริชา
เด็กหญิงนิยาพร
เด็กชายบรรจงกริช
เด็กหญิงปญาดา
เด็กชายปองภพ
เด็กชายปาริษณ์
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพัฒนาวดี
เด็กหญิงพีรยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงเพชรชรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายภูบดินทร์
เด็กหญิงโยสิตา
เด็กชายรัชฏะ
เด็กชายวงศธร
เด็กชายวชิรวิทย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๔

นามสกุล
โสดทอง
จรกิ่ง
ยังสนิท
พันธ์สุวรรณ์
อินทร์ศรี
กมลพันธ์
โกษาแสง
เณรเกิด
ศิริโพธิ์คานนท์
เนานะมะบัติ
หวีเกศ
สายเบาะ
ทุมฉิมพลี
แสงกระโทก
หาญวารี
พรมพัก
ทองบุตร
ขันชัยภูมิ
มหาอ้น
สิทธิโท
คุณพูล
นถวัตปกรณ์
เดือยจันทึก
ทุ่งไธสง
บุญฤทธิ์
เงินกิ่ง
จันนอก
ฉำฉาชาติ
สมส่วย
อาสายุทธ์
ศรีหาวงค์
พูพะไล
ผ่องพิมาย
ลาพิมพ์
คตโคตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๒

เด็กชายวชิระเมธี
เด็กหญิงวทันยา
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิรวรรณ
เด็กหญิงวิรากานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๒

เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุภารัตน์
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายสุริเยนต์
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอดุลยวิทย์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรชัญญา
เด็กชายอัคคเดช
เด็กชายอัฑฒกร
เด็กชายกฤตธี
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงกัญญาภัค

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๔

เด็กชายกิตติ
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายคณินท์
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชีรณัฐ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๙

นามสกุล
จันทร์อยู่จริง
อรัญศักดิ์
นารีรักษ์
นารีรักษ์
แพงกิ่ง
มิ่งเมือง
ติดตาม
ประจำ
ประจวบสุข
คลารค
มาดสำโรง
แหวนมุก
บัวทองหลาง
ประดุจพรม
ปจจัย
ปจจัย
เจริญศิริ
อบอุ่น
หอมชื่น
ปลัดกอง
จันทะพิลา
เอี่ยมเจริญ
จีนเกา
อดุลสวัสดิ์
จันนอก
กันเรศ
รองกระโทก
จอดกิ่ง
ทองสา
งามกิ่ง
คงควร
คงเครือ
อัศวจันทรากุล
สาวันทา
มนัสสิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงฐิติภา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กหญิงนิภาภรณ์
เด็กชายนิรันธร
เด็กชายโนเบล

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๒

เด็กชายบรรณสรณ์
เด็กชายประกฤษฏิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงปยดา
เด็กหญิงพิชชากร
เด็กชายพิรุณพัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กชายภูมิศักดิ์
เด็กชายมรรคภูมิ
เด็กชายสืบสกุล
เด็กหญิงสุภนิดา
เด็กชายเสกสรรค์
เด็กชายอทิวรา
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงอาริยา
เด็กชายธิตินันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงกานต์มณี
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายจิรายุส

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๔

นามสกุล
พลเหลา
เพ็งจันทร์
มีโพธิ์
กรรเชียง
อุ่นใจดี
พึ่งสำโรง
แก้วกาหนัน
แก้วกาหนัน
วงศ์ศรีชา
ประวัติวิลัย
พิมมะศรี
วารีจันทร์
สีมาคาม
ปะตา
อุ้ยสุวรรณ์
บังโอดตะคุ
คล้ายตะคุ
วัฒนกูล
คำภูแสน
พันจะริต
จรจรรย์
เจริญคาวี
ผ่องใส
มิ่งพฤกษ์
ช้อยสระน้อย
ปราศกระโทก
สวยครบุรี
รวยจังหรีด
ดวงนิล
นูพัฒน์
เชิดฉาย
ผลพิบูลย์
อินทร์จำปา
ลาดกระโทก
โกทัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๕

เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐนิช
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายไนท์
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายภัคพงศ์
เด็กชายภัทรวัต
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กหญิงภาริตา
เด็กชายมาร์ติน
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวินทกร
เด็กชายศุภเสกข์
เด็กชายอณุภา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายจิรเวช
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กชายนิติพัทธ์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงสิริกัลยา
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงฐานิกา
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายณัฐกฤต

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๙

นามสกุล
บุญศรีพิรัตน์
ภาวะนิตย์
ศรีมาคราม
นาพรม
เอ้โถบุตร
ประกิจรัมย์
นันทบุตร
เขตจิต
พิพ่วนนอก
โพธิ์ทับไทย
บูรณพล
สมงาม
พิพ่วนนอก
พิเศษ
เข็มมณี
ทองโพธิ์
ฉิมกูล
ทิพย์โภชน์
น้อยมณี
ไชยโรจน์
พิษพรม
โพธิ์นางรอง
วัฒนะกูล
สุระเกษ
สำนัก
เวชไธสง
สติภา
ภูมิต้ัง
บุญศรีพิรัตน์
เที่ยงปา
เรือนเพ็ชร
ศรีเหง่าขำ
เอี่ยมนางรอง
อ่อนปะคำ
อ่อนปะคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๓

เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนพภัสสร
เด็กชายนรินทร
เด็กหญิงนาลิกา
เด็กหญิงบุณยวีร์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายระพีภัทร
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายอนุศาสน์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงคีตภัทร
เด็กหญิงจิราพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงชนนิกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงฐิดาพร
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กชายณฐกร
เด็กชายท็อบทอง
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกันตพงศ์
เด็กชายกันติทัต
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กชายคติศักดิ์
เด็กหญิงจิตรา
เด็กชายชยานนท์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กชายปภพ
เด็กหญิงปาริตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๔

นามสกุล
ราษีเมฆ
ภักดี
ปนกองกลาง
มูลประดิษฐ์
วิชัยเกตุ
โลมกระโทก
เชียดรัมย์
จ่าพันนา
แสงผดุง
บุญประสาท
โสมมี
เนื่องขันตี
สมสาย
ไหวแก้ว
โนนน้อย
เข็มนางรอง
จอมกระโทก
มานางรอง
มุ่งดี
เหลืองกระโทก
ล่ามกระโทก
ดีเจริญ
วงษ์สุวรรณ
วงเวียน
สมบูรณ์
เมฆปะคำ
เข็มนางรอง
เหลืองกระโทก
เอิบผักแว่น
สินสะโน
จันทร์มาลา
สุราแปะตั้ง
ยื่นกระโทก
ศรีสมบัติ
พรรณรงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๕ เด็กหญิงมุกรวีกานต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงยุพาพร
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงวัชรี
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศุภกิตต์
เด็กชายสิริณัฎฐ์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอุสณี
เด็กชายจิณวัฒน์
เด็กชายธนาธร
เด็กหญิงประภัสสร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๐ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายเมธา
เด็กชายอภิธนา
เด็กหญิงอรนภา
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กชายเขษมศักดิ์
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กชายจิรภัทร์
เด็กชายจิลลาภัทร
เด็กหญิงชบัยเงิน
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายบุญญาฤทธิ์

นามสกุล

เลี่ยมกระโทก
ยื่นกระโทก
เกียรติศักดิ์
จันทมาศ
อัครกิ่ง
พินิจ
โลกระโทก
สิทธิกร
บุญเกิด
เกาแกกูล
วงเวียน
สาราจารย์
สมภักดี
วิชัยรัมย์
อนันรัมย์
โกรัมย์
จิรัมย์
สอนชอุ่ม
เตชะแก้ว
ทามเสถียรชัย
ทรงชัย
สุริยะกรกุล
นิพันธ์รัมย์
สายพราว
ลำเลิศ
สร้อยจันทร์
นิกูลรัมย์
บำเรอสงค์
แสงนริน
ภูครองทุ่ง
หมั่นตลุง
สิทถะกสิกรณ์
พะโรงรัมย์
อุไรพันธ์
สมหวังได้

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงปยมาส
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพรพิมล

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๔ เด็กหญิงพลอยไพลิน
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กชายพาทิศ
เด็กหญิงพิมพ์ผกา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๘ เด็กหญิงแพรวไพลิน
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๐

เด็กชายภาดล
เด็กชายภูมินทร์
เด็กชายยศกร
เด็กชายรชต
เด็กชายราชวิทย์
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กชายเลิศพงศ์
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายวิศิษฏ์
เด็กชายสิงหราช
เด็กชายสิรดนัย
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายสุรกิจ
เด็กหญิงอลีน่า
เด็กชายอวิรุทธ์
เด็กชายเอนก
เด็กหญิงเอมฤดี
เด็กชายกฤตวิทย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๔

นามสกุล
แปลกรัมย์
ฉลาดเจน
อินทร์สุขศรี
รอบแคว้น
ฉลาดเลิศ
ขุมขำ
วิชัยรัมย์
โรจน์ศิริทรัพย์
สุรินทราบูรณ์
คงควร
คนัยรัมย์
คนึงเพียร
พรมจันทร์
วิชัยรัมย์
จริตรัมย์
สังข์คง
นุเรศรัมย์
นพรัตน์
ศรีสุชัย
บุญมาก
เพ็งประโคน
อะโรคา
เชียงรัมย์
ช่างเกวียน
กิริรัมย์
เจียนรัมย์
นะรารัมย์
สุพรรณภพ
เรือนศรี
ตระกูลรัมย์
สมิธ
รัตนธรรมนิมิต
สาระรัมย์
ปลื้มกมล
อนันตโอฬาร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงกวิสรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงกะรัตเพชร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงกิตติพิชญ์
เด็กชายคุณานนท์
เด็กหญิงจันทกานต์
เด็กชายจารุกร
เด็กชายชญานิน

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงชมพูพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๗

เด็กชายชัยกร
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงฐิติวรดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงณภัทรลภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๙

เด็กชายณัฐธม์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กหญิงณัฐสุดี
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนิสรา
เด็กชายธรรมคุณ
เด็กหญิงนลิน
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงบุญญาภา
เด็กชายปารินทร์
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพลภัทร์
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายพีรวิชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๘ เด็กหญิงแพรวไพลิน
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงภัทรณิชา

นามสกุล
คัชชิมา
สุขมี
เจริญรัมย์
อยู่ดี
ศรีพยัคฆ์
จรัลรัมย์
โพธิ์แก้ว
กล้าหาญ
เจริญรัมย์
สาระรัมย์
สมาน
บุญทวี
เจริญรัมย์
กันรัมย์
ผลพยุง
แซ่เช่ง
บรรณชาติ
การรัมย์
ปุณยกมลพันธ์
คะเชนรัมย์
สาระรัมย์
วิชัยรัมย์
จอมรัมย์
แดงชำรัมย์
เรืองไพศาล
สวัสดี
นวนใส
จิรัมย์
เพ็งประโคน
ตะโกนา
อะโรคา
โกติรัมย์
นุกรรัมย์
ฉลาดเลิศ
วิเศษสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๐

เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงภาณุมาศ
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายภูกวิน
เด็กชายมงคล
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงรัชชาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๗ เด็กหญิงรัศมีแสงดาว
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงวรณัน
เด็กหญิงวรรณนิดา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิภาภรณ์
เด็กชายวีระพัฒน์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศาสตรา
เด็กชายศีลธรรม
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายสิทธิพล
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กชายสุริยะ
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กชายอภิสอน
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายอรรถสิทธิ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอลงกรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๘ เด็กหญิงอุดมลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณฐภัทร
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายเดโช
เด็กหญิงทิพานัน
เด็กชายธนาคาร

นามสกุล
จะยินรัมย์
มั่งคั่ง
ขะจีฟา
อุไรพันธ์
โจมรัมย์
ศรีสมพร
สิลินทา
สมพริ้ง
สังเกตุกิจ
นุชารัมย์
กิรัมย์
เจริญรัมย์
รอบแคว้น
สังเกตุกิจ
ชาญประโคน
ชัยชุมพล
สุทธิ
นิกูลรัมย์
นุกูลกิจ
นรสิงห์
สีนวลขำ
รอบแคว้น
บุญบำเรอ
ลุมชะเนา
รอบแคว้น
เจียมรัมย์
ศาลาจันทร์
พันพิษ
จริตรัมย์
จารัมย์
เข็มเอี่ยม
ถิ่นฐาน
อุสารัมย์
กาละสิรัมย์
ศรีหาบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๕

เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายวิรัตน์
เด็กหญิงกิตติวรา
เด็กชายเจมมี่
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงนัสธิชา
เด็กหญิงวรรณพา
เด็กชายเอกธวัช
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤตพล
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกัณฐัศว์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงเกวลี
เด็กหญิงแก้วตา
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กชายขัติยะ
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงเจนนิสา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชัชพล
เด็กหญิงซามิก้า
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐกาญ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กหญิงณัฐวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๙

นามสกุล
เดือนแจ้งรัมย์
เทียมพล
พานทอง
พรมเมตตา
ตะกรุดเที่ยง
สตีเว่นส์
ง่อยจันทร์
แก้วจัตุรัส
ตะพอง
หมื่นหาวงษ์
วงศา
ปดกอง
รุจโต
สงวนศรี
สันทัสน์วรกิจ
ดวงจิตร
สีสวัสดิ์
สมประสงค์
ฤทธิ์ไธสง
ยวงกระโทก
ยวนกูล
พูลวงค์
ยาสันเทียะ
ยุบไธสง
วัจนา
โผดนอก
ดวงทองสา
คลังกระโทก
เรกาซโซลิ
สามเณร
จันทาทอง
ปกกะตา
ปตตาละตัง
ปุราชธัมมัง
เทียมทัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๐

เด็กชายทินพัฒน์
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนาวี
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนรมน

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๗ เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๒

เด็กชายนวพล
เด็กหญิงน่านฟา
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กชายบริภัทร
เด็กชายบุญญฤทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงเบญจรี
เด็กชายปรวัฒน์
เด็กชายประภวิษณุ์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงปจมาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๙

เด็กชายปุณกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๐

เด็กชายพงศกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๑ เด็กหญิงพลอยไพลิน
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงพิชฎา
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กหญิงพิตตินันท์
เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงนารากร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายอชิตพล

นามสกุล
บัวมาศ
กัญญามาศ
จันชนะ
หารี
เกษชฎา
ยะประพันธ์
ทองวิลัย
ดีด้วยชาติ
พิชา
อาวะศรี
บัวเพชร
พูลวงค์
สาดนอก
ครำดี
เพียกโว
สมปาน
จันชนะ
นาราช
โสคำภา
กิจประเสริฐ
เชื้อคำฮด
ทองสะอาด
ใยแก้ว
หลอมทอง
ชูเชิดเชื้อ
มีแก้ว
มุ่งตรง
อุดน้อย
จูกูล
แก้วโลมา
จุ้ยชุมแสง
ตาทิพย์
คลองไธสง
อาญาเมือง
กิ่งมลฑา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดปาโนนสุวรรณ
วัดไผ่ทองสุทธาราม
วัดไผ่ทองสุทธาราม
วัดไผ่ทองสุทธาราม
วัดไผ่ทองสุทธาราม
วัดไผ่ทองสุทธาราม
วัดไผ่ทองสุทธาราม
วัดไผ่ทองสุทธาราม
วัดไผ่ทองสุทธาราม
วัดไผ่ทองสุทธาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงกันตพร
เด็กชายการัณย์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรไนย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงพิชฎา
เด็กชายพิพรรธ
เด็กชายภัคพล
เด็กหญิงมนิสรา
เด็กชายมิ่งมงคล
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงสิริวิภา
เด็กหญิงอัฉราวดี
เด็กหญิงอินทรมณี
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กชายจิรวัชระ
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายไตรรัตน์
เด็กหญิงทิพรัตน์
เด็กชายธีรพรรณ
เด็กชายนนทชัย
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนัครินทร์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปณณวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๙

นามสกุล
ตาทิพย์
คุ้มสมบัติ
การะเกษ
สังข์ทอง
วรดิษฐ์
ความรัมย์
กะรัมย์
กลีบกลาง
สังวรณ์กิจ
มาเยอ
เย็นกูล
ผันดอน
จำนงภักดี
มูลผา
การะเกษ
เขตรัมย์
สลับศรี
วงษ์หาเทศ
ปดจิ้งหรีด
วิจิตรศักดิ์
จุฬา
หลงสิม
ธรรมสูตร
เรืองสิน
สัตย์รัมย์
ทองเกลี้ยง
ส่งสุขชาติ
เรืองสุข
มาประจวบ
ปพันดุง
นามลักษณ์
แสงพิมาย
เรืองสิน
สายดวง
คำสุพรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไผ่ทองสุทธาราม
วัดไผ่ทองสุทธาราม
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๔ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๐

เด็กชายภูมินทร์
เด็กชายวรเทพ
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงวิรัญญา
เด็กหญิงวิลัยลักษ์
เด็กชายศกลวัตณ์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสามารถ
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงญาดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงนลิณี

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๓ เด็กหญิงนันทิกาญจน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปานตะวัน
เด็กชายภูวิศ
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงรัตติยากร
เด็กหญิงรัตนา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงหทัยวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงนันท์นลิน
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงเอลิกา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๔

เด็กชายจิรสิน
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายพีระโชติ
เด็กหญิงจุฬามณี
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายภูมิใจ

นามสกุล
ศรีชุมแสง
ปนแก้ว
สะหุนันท์
วิเชียรรัมย์
แก้วรัตน์
รักพวกกลาง
แก้วรัตน์
สุริวงศ์ชมภู
แก้วรัตน์
กุมภากุล
พิมพ์อักษร
พิศเพ็ง
ทิพย์กระโทก
แจ่มจันทร์
กลิ่นบุหงา
เรืองสิน
คำกลาง
เพ็ชรนวล
เพาะพูน
ชันทอง
มีม่ิง
นาถาดทอง
ทองพูล
ปะทาเส
วิเชียร
ทิ้งไธสง
นามขันธ์
ยิบรัมย์
สวามีชัย
คำมูล
เวชไธสง
ห้วยลำโกน
พิทักษ์
กองไธสง
รอบไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวราวัฒนา

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวราวัฒนา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไพรงาม
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไพรงาม
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไพรงาม

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไพรงาม
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีสุนทร
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีสุนทร
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีสุนทร
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีสุนทร

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศรีสุนทร
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลักศิลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดไพรงาม
วัดไพรงาม
วัดไพรงาม
วัดไพรงาม
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงรสริน
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงอิทธยา
เด็กชายอุดมทรัพย์
เด็กหญิงกัญจนพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๓ เด็กหญิงณัฏฐาวรนุช
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๔ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงเยาวภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงกันต์ณพัตร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงชญานี
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๒ เด็กชายนัสธิชานนท์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๓ เด็กหญิงรัญชนารักษ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวิรัช
เด็กหญิงเวียรยา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กหญิงชฎารัตน์
เด็กชายทวีวัฒน์
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายจตุพร
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงพรฟา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงอินทิรา

นามสกุล
ทองนำ
ปล้องพุดชา
ประหา
แต้วไธสง
ประสานศักดิ์
ชัยวงษา
ตันเที่ยง
ปะมาคะมา
แสนระเพ็ง
วงษาสืบ
วันดี
หมั่นสดับ
ไชยสัตย์
เวียกไธสง
คำพรม
การสนิท
สมศรี
รักศิลป
รักศิลป
มะโนขันธ์
วงค์สวาสดิ์
ทวีกูล
วงศ์สวาสดิ์
ปูพบุญ
คำสามารถ
โอนนอก
กิจการ
ลิ่งไธสง
แจ่มใส
เชื้อจินดา
ลิ่งไธสง
เซี่ยงหว่อง
ทูลไธสง
เชื้อนาข่า
ยิ่งผล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลักศิลา

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลักศิลา

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลักศิลา

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชายอรัญ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชายอรัญ
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชายอรัญ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชายอรัญ
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชายอรัญ
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองหลาง

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดชายอรัญ
วัดชายอรัญ
วัดชายอรัญ
วัดชายอรัญ
วัดชายอรัญ
วัดชายอรัญ
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสระประทุม
วัดสุคันธารมย์
วัดสุคันธารมย์
วัดสุคันธารมย์
วัดสุคันธารมย์
วัดสุคันธารมย์
วัดสุคันธารมย์
วัดสุคันธารมย์
วัดสุคันธารมย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายวีรพัฒน์ ศรีพรม
เด็กหญิงกัญญาพัชร คำศรี
เด็กหญิงฐิติกร แสวงสวัสดิ์
เด็กชายภูชิต
แข็งแรง
เด็กหญิงกิตติกา เทียมวงค์
เด็กชายกิตติทัต แว่นไธสง
เด็กหญิงกิติมา เทียมวงค์
เด็กชายจตุพล แว่นไธสง
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญใบ
เด็กหญิงญาณิศา ชาญนอก
เด็กหญิงธัญชนก รุ่งเปา
เด็กหญิงนิภาวรรณ บัวภา
เด็กหญิงพิชชาภา เบียดนอก
เด็กชายพีรพัฒน์ ดีเดิม
เด็กชายไพศิวัช หาญรักษ์
เด็กหญิงวิมลรัฐ ยางนอก
เด็กหญิงวิรากร สุวรรณปะโต
เด็กหญิงสุชาวดี ฉำดำ
เด็กหญิงอรทัย ชมบุญ
เด็กหญิงกชกร เที่ยงธรรม
เด็กชายญาณวุฒิ จอมสังข์
เด็กชายณัฐกรณ์ สีท่ัวนอก
เด็กหญิงดาวิษา การบรรจง
เด็กหญิงธมนวรรณ เจิมแหล่
เด็กชายธีรภัทร มากพูน
เด็กหญิงนาราภัทร หมั่นสดับ
เด็กชายปลื้มปติ ปรีชานนท์
เด็กชายภูริ
ภูศรี
เด็กหญิงมัลลิการ์ อนันตภูมิ
เด็กชายรัฐภูมิ
โพธิขำ
เด็กหญิงวรรณภา วันนา
เด็กหญิงวรรณวิษา วันนา
เด็กหญิงกัญญาภัทร พุทธแก้ว
เด็กชายภูมิพัฒน์ คูณหาร
เด็กชายสุชิน
หุ้มไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) วัดหนองสองห้อง

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) วัดหนองสองห้อง
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) วัดหนองสองห้อง
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) วัดหนองสองห้อง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์

๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังษี

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพรังษี

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังษี

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังษี

วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี
วัดพลรังษี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๗ / ๓๔๘
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงฐานิชญา
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา
เด็กชายจามร
เด็กหญิงชยานันท์
เด็กชายชินดนัย
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายภูริวัตร
เด็กชายฤชุวิญญ์
เด็กหญิงฤทัยทิพย์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวศินี
เด็กหญิงศิริญาพร
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กชายอารักษ์
เด็กชายกมัยธร
เด็กชายฉัตรเมธี
เด็กหญิงณิชญาดา
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กชายวันชัย
เด็กชายวันลพ
เด็กหญิงวิลาศินีย์
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงกริชเกศร
เด็กชายกิจมงคล
เด็กหญิงกีรติกา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๙

นามสกุล

เค็งนอก
เทนไธสง
บุราณรมย์
โพยนอก
จันทร์ศรี
บุญเพ็ชร์
ผาสุข
แพงไธสง
มีแสง
วิสาธร
นาเมืองรักษ์
จาหลี
เวหน
ทองพูน
มนัสสิลา
คตชัง
สุวัตร
ไผ่แผ้ว
อาสานอก
จันทะโคตร
พรานเนื้อ
พรานเนื้อ
วิไลวรรณ
ประเทสังข์
เพชรมุข
ตรีโอษฐ
ดอนฉิมพลี
เด็กชายกุนตูร แฟร์ดิอันซา ศิริมนตรี
เด็กหญิงเจณิส โฉมไธสง
เด็กชายชัชวาล แววไธสง
เด็กชายธนภัทร รอดขันเมือง
เด็กหญิงนริศรา เวหน
เด็กหญิงนวิยา บุญมี
เด็กหญิงปญญารัตน์ แจ่มแจ้ง
เด็กหญิงปาริตา อายุวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังษี
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพลรังษี
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงปยดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงพลอยฤทัย

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงภควดี
เด็กชายภานุวิชณ์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงอธิติญา
เด็กหญิงเองเจลิน่า
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายกิตติพันธ์
เด็กหญิงเกสลิน
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายเจริญโชค
เด็กหญิงชาลดา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงดลนภา
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงเบญจรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงพรรณปพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงพีราดา
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงอัญชเกศ
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงชนกานต์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกัญญารัก
เด็กชายกิตติภพ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๔

นามสกุล
บุญธรรม
แวทไธสง
มะโนจิตร
วรรณสุข
คุ้มขัง
ลินดา
วิสารพันธ์
ฟาซิน
พฤกชาติ
แพนแก้ว
ฉอุ่มผล
ใยเมือง
มีทอง
รอแพทย์
พัดไธสง
ยั่งยืน
เทียมไธสง
เพิ่มพูน
สำเริงไธสง
สารสุข
คำวรรณ์
มุ่งดี
ทูลไธสง
ลัดดี
บุตรเคน
โอดไธสง
เนาวชาติ
วงค์คำจันทร์
สีหมาตย์
นาเสือวัน
หัดประโคน
สุวรรณวิโรจน์
ขุยทอง
กิ่งเกตุ
เมืองนาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอิสาณ

๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอิสาณ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอิสาณ
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอิสาณ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดเกษมสุวรรณ
วัดคันธารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดวนาสันต์
วัดวนาสันต์
วัดวนาสันต์
วัดวนาสันต์
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงจรรยพร
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายอรรถพร
เด็กหญิงขวัญจิรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงฐิพรรณญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๕

เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายสุธี
เด็กชายสุรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๐ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๖

เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงจุไฑรัตน์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชีวธันย์
เด็กชายณฐพงศ์
เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงนรากร
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายพลกฤต
เด็กชายพลทัต
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุภิมล
เด็กชายอนากรณ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอารยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๗ เด็กหญิงกัญวราภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๙

เด็กชายปนเพชร
เด็กชายพลพล

นามสกุล
สุวรรณไชยรบ
คงนอก
แพไธสง
พรไธสง
สีมา
นมัสสิลา
ผางเวศ
นมัสสิลา
ช่วยงาน
ทองบาง
เนตรดำ
หลอดทอง
ขุนนามวงศ์
นิลวิจิต
อุภัย
แสนคนึง
เต้นปกษี
ถานัน
ทิพย์กระโทก
ร่วมกระโทก
อุปภักดี
กระแสเทพ
มะลิลา
แสนคนึง
พินิจพันธุ์
พลจันทึก
เภตายนต์
บาหยัน
นุ่นเนื้อทิพย์
ทำทวี
เสาอนันต์
มงคลกูล
ธงชัย
แท่งกระโทก
ทุยาธิโก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอิสาณ

๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอิสาณ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอิสาณ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอิสาณ
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอิสาณ

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอิสาณ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอิสาณ
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอิสาณ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดละลวด

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดละลวด

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดละลวด
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดละลวด
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดละลวด

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดละลวด
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดละลวด
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดละลวด
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดละลวด
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดละลวด

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเพิก
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเพิก
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเพิก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดอิสาณ
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด
วัดละลวด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๐ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงลักษมี
เด็กชายณัฐวุฒิ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๒

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงทิพย์มณี
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธีร์จุฑา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงพักตร์วลี
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายมรรษกร
เด็กหญิงสิตานันท์
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุรวุธ
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กชายธราเทพ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงชมพู่
เด็กหญิงณิชานันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๓ เด็กชายปญญ์ปราชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงปทมาพร
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กชายกชกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กหญิงจิรานันท์
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายไชยวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๔

นามสกุล

เกิด

ละเอียด
คำลาย
ล้อมไธสง
วงศ์อำมาตย์
แสงนิน
ทิพย์กระโทก
อบเชยรัมย์
วิเศษพันธ์
ยามประโคน
เงางาม
เศษกลาง
พิมโพกลาง
เศษกลาง
ญาติเจริญ
พุทธานุ
พลคำ
เพ่งพิศ
ชาวดง
เต้นปกษี
ปราชญ์จากโยธิน
ฉลาดเจน
ครองชื่น
เกิดประโคน
คิดชนะ
โชคบัณฑิต
ดุจจานุทัศน์
ไกรสอน
ทะนวนรัมย์
ยงยิ่งยืน
กาดรัมย์
เมืองพนัส
แท่นแก้ว
เการัมย์
อุสาหรัมย์
ปนโน

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเพิก
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพะอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพะอง

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพะอง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองพะอง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดละลวด
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๑

เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายธีรภพ
เด็กชายปพนธีร์
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงภัทรภรณ์
เด็กหญิงรชนิกร
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงศุภาวรรณ
เด็กชายสรัลพร
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กชายหัสชัย
เด็กชายขวัญ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายคณิตศร
เด็กชายชินดนัย
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายฐิตินันท์
เด็กชายณรงค์
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงธิดากานต์
เด็กชายเพชรรัตน์
เด็กหญิงภัทรานุช

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงลักษณารีย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายสิงหา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กหญิงเอลิซ่า

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๙

นามสกุล
ชัยแสง
สุขจันทร์
นวลวัน
ชนะชัย
เปรียบสม
สายยศ
วิชะระโชค
ยงทวี
ครบอยู่
วันดี
ชะลิตะ
วงค์ขุมเงิน
แซ่ตัน
บุญยงศ์
พลจันทึก
ประเสริฐศรี
ครบอยู่
พรหมบุบผา
มนต์แก้ว
โสมวิเศษ
กึนรัมย์
สุมพุ่ม
นามไพร
มากวงค์
วงสุวรรณ์
ภาสดา
เปรียบสม
หฤทัยถาวร
กริดรัมย์
สุขวงษ์
อุรางรัมย์
ประเสริฐศรี
อ่องศิริกุล
พร้อมพูน
สายดวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุญช่วย
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพลับพลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดบุญช่วย
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๐

เด็กชายกันตพงศ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจารีรัตน์
เด็กชายฉันทวัฒน์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงนลิณี
เด็กหญิงนาถยา
เด็กชายพงษ์ศิริ
เด็กหญิงพันธ์วิรา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายภูวดล
เด็กชายภูวเนตร
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กชายรวิพล
เด็กหญิงวันวิษา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงศิริกาญน์
เด็กหญิงอลิสา
เด็กชายอัศวิน
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงกฤติกา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงธิชานันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๕ เด็กหญิงปภาวรินทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงพิมพ์พิไล

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงเพชรลัดดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๙

เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงมัญชุภา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กชายร็อคโค
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายสิทธิพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๔

นามสกุล
ผะงาตุนัด
แก้วประโคน
สายสุด
บุญเหลื่อม
เอ็นมาก
แก้วมาลา
ฉัตรทัน
เหมาะเปนดี
กระชิรัมย์
วารีดำ
กล้ายิ่ง
กระแสสินธุ์
แปนประโคน
แก้วขจร
ผลจันทร์งาม
กะกันดี
เสริมชื่อ
หารเชี่ยว
พาหา
ผิวจันทร์สด
ยงยิ่งพูน
แก้วคำลา
บำเรอสงค์
ธรรมจันทร์
สะหุนันท์
เปรื่องวิชา
กระจายแก้ว
อุตวัฒน์
หล่อแท้
สมนึกตน
อ่อนละออ
เสาะหายิ่ง
ฮัคเลตัน
ฝาคำ
ทัศนะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพลับพลา
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลับพลา
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพลับพลา

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา

๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา

๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพลับพลา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพลับพลา
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๕

เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงอัณฐิชา
เด็กชายอาทิวรา
เด็กชายธาวิน
เด็กชายฤกษ์ดี
เด็กชายศภากร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธิภาคย์
เด็กหญิงกุลนิดา
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายชลธิศ

บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๖ เด็กหญิงณัฏฐกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๒

เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงพิชญานิน
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายโยธิน

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงลักษณารีย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๔

เด็กชายวรดร
เด็กหญิงวรัธญา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงอภัสนันท์
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายธาวิน
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายสิทธิเดช
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกวินพัฒน์
เด็กหญิงกัญธิตา
เด็กชายคณาธิป
เด็กชายจักรพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๙

นามสกุล
บุตรโสภา
เรืองศรี
สายแก้ว
สมนึกตน
ตรงสุนดี
บุญสุข
พันบุญมา
สายยศ
บุญสวัสดิ์
เฉลียวจบ
มาละอินทร์
โกรัมย์
ประแจกัน
ชื่นประโคน
กุสารัมย์
ธงไชย
ขัดชิมา
คงดี
หลอดทอง
ดิษจำรัส
หาแก้ว
สมนึกตน
สุขประเสริฐ
เกิดยินดี
มีพวงผล
ศรีสุข
มณีศรี
โชติช่วง
แก้วอำไพ
อิรุมรัมย์
โตดตามี
แจ่มพัด
เสาวพันธ์
กันเกศ
คำแปง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลับพลา

๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพลับพลา
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพลับพลา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา

๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดพลับพลา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดสะเดา
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๐

เด็กชายธนภัทร
เด็กชายเปนหนึ่ง
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงภัชรวดี
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายมนัฐชัย
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงรัตนวดี

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๘ เด็กหญิงศิระประภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงสตรีรัต
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงฉัตรปวีย์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงทักษิณา
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงจุฑามาศ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงกมลวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๐

เด็กชายกลวิชร
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กชายณวัฒน์
เด็กหญิงปยะพร
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงพรรณไม
เด็กชายพรรณี
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กชายการิน
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงครองขวัญ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงจันทกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงช่อผกา
เด็กหญิงณัฐกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๔

นามสกุล
ณ อุบล
สุขกูล
คำขวา
นนทะคำจันทร์
แสงพา
กึ่งกลาง
โม้ทองศรี
กึ่งกลาง
โตดตามี
พรมรุกชาติ
ชวนงูเหลือม
สูงขุนทศ
บานฤทัย
บุญประโคน
ตราชูชาติ
หย่อนจะบก
พาแก้ว
คำมา
กมล
อำแพร
สิทธิ์รัมย์
แก้วตะพาน
พรมเดื่อ
ปนเจริญ
ซืน
ซืน
ยังสืบชาติ
สุริยาเย็น
ผ่องขำ
จันหอม
วิเชียร
ดอกจันทร์
มีสัตย์
จุฬามณี
นิ้มหัตถา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงถิรมณ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายปารมี

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงพรรณภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภคอร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๑ เด็กหญิงภัสสร์วรัตน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๙

นามสกุล
พรหมชัย
นวลเกษม
สิทธิสาร
พยายาม
กิ่มนางรอง
ฉิมพาลี
โนนสันเทียะ
ดวงมาลา
วงศ์ศักดิ์

เด็กชายภูวนัย
เด็กชายมฤคินทร์
เด็กหญิงยโศธริยา ถนิมกาญจน์
เด็กชายรัชพงศ์ แก้วยงกฎ
เด็กหญิงลลิตา ทองจัตุ
เด็กหญิงวณิชย์ชญา คำเทพ
เด็กหญิงวนิดา บุตรวิชา
เด็กหญิงวรรณิดา หีบเหล็ก
เด็กหญิงวริศรา มีสัตย์
เด็กหญิงสุนิสา เดชวารี
เด็กชายอดิศักดิ์ กัญญาวรรณ
เด็กชายอัครเดช อินทรุกขา
เด็กหญิงพิชญาภา คำแก้ว
เด็กชายพีรพล ศรีผดุง
เด็กชายกิตติพงษ์ สมศรี
เด็กชายจักรกฤษ ปรัชญากุล
เด็กชายทศวิน วรชิน
เด็กชายธีระศักดิ์ อัมพะวัน
เด็กหญิงนิชาดา ศรีผดุง
เด็กชายพรพนิต ทีมเหล็ก
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มูลพิมาย
เด็กชายพีรณัฐ จันทร์ศรีละมัย
เด็กชายพีรภัทร ระสีวงษา
เด็กหญิงมนัสพร หาญประโคน
เด็กชายรวงข้าว คลังเกษม
เด็กชายสมชาย ท้องรองกลาง
เด็กชายสุกฤต เทศสวัสดิ์วงค์
เด็กชายสุทธิพงษ์ วงค์หนูพะเนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๙/๐๓/๒๕๕๔

๐๖/๐๑/๒๕๕๔
๐๖/๐๔/๒๕๕๔
๐๖/๐๓/๒๕๕๔
๒๕/๐๑/๒๕๕๔

๐๗/๐๒/๒๕๕๔
๑๐/๐๘/๒๕๕๓
๓๐/๐๗/๒๕๕๓
๓๑/๐๘/๒๕๕๓
๒๗/๐๔/๒๕๕๔

๐๔/๐๒/๒๕๕๔
๒๘/๐๒/๒๕๕๔
๓๑/๐๓/๒๕๕๔
๒๒/๐๔/๒๕๕๔

๓๐/๐๙/๒๕๕๓
๒๐/๐๔/๒๕๕๔
๑๑/๐๙/๒๕๕๓
๑๓/๐๘/๒๕๕๓
๑๓/๑๐/๒๕๕๒
๓๑/๐๑/๒๕๕๓

๐๒/๐๖/๒๕๕๓
๒๖/๑๑/๒๕๕๓

๒๙/๐๙/๒๕๕๓
๒๘/๐๙/๒๕๕๓
๑๔/๑๒/๒๕๕๓

๐๖/๑๐/๒๕๕๓
๐๑/๐๑/๒๕๕๔
๒๘/๐๔/๒๕๕๔

๐๕/๐๘/๒๕๕๓
๐๕/๑๐/๒๕๕๓
๑๕/๐๖/๒๕๕๓

๐๙/๐๙/๒๕๕๓
๑๓/๐๓/๒๕๕๒
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) วัดอัมภาราม
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนบ้านยายคำ
วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๐

เด็กชายกฤตภัค

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๑

เด็กชายกฤษาณภัค

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๒

เด็กชายเฉลิมกรุง
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กชายญาณวิทย์
เด็กหญิงฐณิดา
เด็กหญิงทวิตรา
เด็กชายธงชัย
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายปรีชา
เด็กชายศิริชัย
เด็กหญิงสรสิชา
เด็กหญิงสุธีมา
เด็กหญิงสุภานันท์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงนารดา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงวนิตา
เด็กชายวิวัฒชัย
เด็กหญิงโศภิตา
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายปยะ
เด็กชายไตรทศ
เด็กชายจักรเพชร
เด็กหญิงรัชนันท์
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายนพกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงเพชรลดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๑

นามสกุล
พุทธชาติ
เข็มขำ
อ่อนวาที
วะเกิดเปม
ตอนใต
คำสอน
ชำนาญกอง
ผ่องขำ
พิลาธร
อ่อนวาที
พันธ์โพธิ์งา
คชชาญ
ไชยศรีรัมย์
แสงสุวรรณ์
มีสมบูรณ์
แสนคำหอม
วันเปรียงเถาว์
พยายาม
เกียนกุ
อ่อนวาที
นาเคน
อ่อนวาที
กระจ่างทอง
แสงงาม
จิตจำศรี
แย้มสวัสดิ์
สดใส
สุนาวัง
จีนโน
ประสงค์ทรัพย์
บุบผาตะนัง
ชาญศิล
ดำเสนา
มาตา
บุญบาล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วัดเจริญนิมิต

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า

วัดโคกตะแบก
วัดโคกตะแบก
วัดโคกตะแบก
วัดโคกตะแบก
วัดโคกตะแบก
วัดจอมสุทธาวาส
วัดจอมสุทธาวาส
วัดจอมสุทธาวาส
วัดจอมสุทธาวาส
วัดจอมสุทธาวาส
วัดจอมสุทธาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงศศิกา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงสิรินทิพย์
เด็กหญิงอัญชลีพร
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงกัญญานัท
เด็กหญิงกันยากร
เด็กชายจิรพงศ์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงถาวรีย์
เด็กชายทวีสิน
เด็กชายธนาเทพ
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายปติ
เด็กหญิงพลอยมณี
เด็กหญิงพูนทรัพย์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงวาสินี
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอดิศร
เด็กชายเอกมล
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายแกล้วกล้า

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงขวัญศลิษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงจริยาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายชัยธวัช
เด็กหญิงณรินดา
เด็กชายเดมันดา
เด็กหญิงธัญวรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๙

นามสกุล
นามกุล
สิทธิสังข์
คงทิพย์
ไขรัมย์
กุลขาล
คุณวงศ์
สุขกูล
แฉล้มไธสง
วารินกุด
โสพรมมี
วู่ฉาย
พุ่มทองหลาง
สูนประโคน
เธียรวรรณ์
หิงประโคน
โสประโคน
จัตุกูล
คงมาก
เรืองประโคน
แรมประโคน
วารีดำ
คุณวงค์
ย่านงูเหลือม
คชราช
พูนเพิ่ม
บุญสวัสดิ์
เกิดเอกี
เชื้อมาก
วนวงค์
คำยัง
สมศรี
ก๊กรัมย์
โด่งดัง
หาญสุวรรณ์
สีดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'

๐๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจอมสุทธาวาส
วัดจอมสุทธาวาส
วัดจอมสุทธาวาส
วัดจอมสุทธาวาส
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธีรเดช ชาวไร่เหนือ
เด็กชายนนทภัทร ประกายแก้ว
เด็กหญิงเนตรเดือน กลำทอง
เด็กชายบรรพกร นวนไชย
เด็กชายปฏิวัติ ชวนประโคน
เด็กหญิงปรีญานุช เกตุขาว
เด็กหญิงปาลิดา บัวทะเล
เด็กหญิงเปรมยุดา บุญแข
เด็กหญิงพรพิมล คุณวงศ์
เด็กหญิงมัตติญา คือประโคน
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์ ประทุมตรี
เด็กหญิงวิรัญญา ยศดี
เด็กชายสหรัฐ
สวัสดี
เด็กหญิงสุธาทิพย์ มีบุญ
เด็กหญิงสุนิสา ทนันใจ
เด็กชายสุรัช
เคนแคน
เด็กหญิงสุวิชญา ชาญอักษร
เด็กชายอภิศักดิ์ พิมพ์อักษร
เด็กหญิงกัญญาภัทร สุภาพ
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุภาพ
เด็กหญิงจันทิมา สุภศร
เด็กหญิงสุภาวดี แสนพิมพ์
เด็กชายเทวา
นาควารี
เด็กชายธีรภัทร แก้วไธสง
เด็กชายพงศภัค เศียรประภัสสร
เด็กหญิงพรนภัส สุริยะบุญ
เด็กหญิงพุทธิดา กุณโฮง
เด็กชายภาณุภัทร มูลไธสง
เด็กชายภูมิภัทร คำชนาม
เด็กชายภูวดล ทนงอาจ
เด็กชายภูวนนท์ ทนงอาจ
เด็กหญิงวรดา โคไธสง
เด็กหญิงศดานันท์ โมงไธสง
เด็กชายศรัณย์พร สังฆเวช
เด็กชายศุภกร ประเสริฐการ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสุขสำราญ
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสระทอง
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๖

ชื่อ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอติวรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๗ เด็กหญิงพิมพ์แพรวา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายกัมพล
เด็กชายชนินทร์
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กชายธีรโชติ
เด็กหญิงรุ่งนภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงอัญชลิการ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๘

เด็กชายธนโชติ
เด็กชายนฤเชษฐ์
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงสุธรรมา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงไอรดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายชวันวิทย์
เด็กชายธนบดินทร์
เด็กหญิงนวพร
เด็กชายผดุงศักดิ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายศรัณยู
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงจิราพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๙

นามสกุล
แว่นศิลา
สุจริตกิจเจริญ
พรหมเวทวงศ์
ทรงศิลชัย
ภูมิศรีจันทร์
รินไธสง
บุบผาทาเต
นามโคตร
ชนะบัว
ศรีมหาพรม
เนียงไธสง
ทุมทราย
กุลวงษ์
ลุงไธสง
วงษ์สุวรรณ
มารศรี
นอกไธสง
สีวงสุข
แฉล้มไธสง
อัคราช
สังฆเวช
กองอ้น
ยิบไธสง
ปุริโต
แก้วแบน
นาโสก
ปุริมายะตา
เยี่ยมไธสง
ทองพูน
ยมไธสง
บุญโจม
เย็นไธสง
ปุริมายะตา
ภูศรี
วัฒนานุสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๓๐/๐๓/๒๕๕๔
๑๘/๐๔/๒๕๕๒
๑๑/๐๘/๒๕๕๒

๐๗/๐๒/๒๕๕๔
๓๐/๑๐/๒๕๕๓
๑๓/๐๖/๒๕๕๓
๑๒/๑๐/๒๕๕๓
๑๕/๑๐/๒๕๕๓

๐๗/๐๕/๒๕๕๔
๒๒/๐๓/๒๕๕๔
๑๒/๐๔/๒๕๕๔
๒๓/๐๔/๒๕๕๓
๑๕/๐๑/๒๕๕๔
๒๑/๑๒/๒๕๕๓

๐๕/๐๒/๒๕๕๑
๒๖/๐๗/๒๕๕๒

๐๔/๐๘/๒๕๕๒
๒๔/๐๙/๒๕๕๒

๐๒/๐๖/๒๕๕๓
๑๗/๐๑/๒๕๕๔
๒๕/๐๔/๒๕๕๔
๑๒/๐๗/๒๕๕๓
๑๕/๐๙/๒๕๕๓
๑๕/๐๔/๒๕๕๔
๑๕/๐๖/๒๕๕๓
๑๗/๑๐/๒๕๕๓

๐๘/๐๒/๒๕๕๔
๐๓/๐๗/๒๕๕๓
๑๗/๑๒/๒๕๕๓

๒๐/๑๒/๒๕๕๓
๒๘/๐๕/๒๕๕๓
๒๗/๑๐/๒๕๕๓
๒๗/๐๑/๒๕๕๔
๑๒/๑๑/๒๕๕๑

วัดอุดร
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
วัดสมศรี
โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
วัดสมศรี
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
วัดสมศรี
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
วัดสมศรี
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
วัดสมศรี
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
วัดสมศรี
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
วัดสมศรี
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดธาตุ
วัดธาตุ
โรงเรียนวัดธาตุ
วัดธาตุ
โรงเรียนวัดธาตุ
วัดธาตุ
โรงเรียนวัดธาตุ
วัดธาตุ
โรงเรียนวัดธาตุ
วัดธาตุ
โรงเรียนวัดธาตุ
วัดธาตุ
โรงเรียนวัดธาตุ
วัดธาตุ
โรงเรียนวัดธาตุ
วัดธาตุ
โรงเรียนวัดธาตุ
วัดธาตุ
โรงเรียนวัดธาตุ
วัดธาตุ
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายชัยพิชิต
เด็กหญิงชาลิดา
เด็กชายดนุพล
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กหญิงนิศากร
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายมลธกร
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงศวิตา
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงสนิสา
เด็กชายอณุพงศ์
เด็กชายอดิเทพ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงกมลพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๗

เด็กชายญาณฐิติ
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนานาถ
เด็กหญิงธัญทิพ
เด็กชายนพณัฐ
เด็กชายนภัสกร
เด็กหญิงนิรฌา
เด็กชายปริญญา
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงพูนนิกา
เด็กหญิงภิลาวรรณ
เด็กหญิงมณีรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๒ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๔

เด็กชายวรเดช
เด็กหญิงวรัญญา

นามสกุล
ยางคำ
ตุละพิภาค
ธรรมมีภักดิ์
เศษลือ
ปะนาตา
ชุมสิทธิ์
สวัสดิผล
แสงใส
สิงห์ทอง
สายโรจน์
ผายสวรรค์
จันดาศรี
สุขจิต
ชะเทียนรัมย์
วงค์ทอง
ปกการะโถ
บุญจันทร์
ศิริโชติ
ชนไพโรจน์
น่าเอ็นดู
มณีจันทร์สุข
มาสิงห์บุญ
แคนวัง
สุขเกษม
สุริโย
สมใจ
เจ็ดรัมย์
พุทธา
เนาวอำพล
ผลเกิด
เจ็ดรัมย์
หัดกระโทก
เพิ่มฉลาด
ทองสอน
คำมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) วัดสุพัฒนาราม
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๕

เด็กชายวรานนท์
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศิรภพ
เด็กหญิงสกุลตรา
เด็กชายองอาจ
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงอรพินทร์
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงกนกพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๙ เด็กหญิงกรานต์ยลักษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายกิตติชาติ
เด็กหญิงกีรติกา
เด็กชายกีระติกร
เด็กหญิงคณิชา
เด็กชายคีรินทร์
เด็กชายจรูญวิทย์
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงจารุณี
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กชายชนภัทร
เด็กชายธณชาต
เด็กชายธนากร
เด็กชายพงศ์พล
เด็กชายพชรพล

นามสกุล
วงศ์คำหาญ
แฝงด่านกลาง
อินทวิมล
เกตตากแดด
นามเดช
แสงใส
แดงอาจ
ยิ่งรัมย์
เหยียดรัมย์
สุขีโสตร์
สายน้อย
แปนประโคน
ทวีผล
อุดรคำ
จันทรังษี
โทวาท
เหมพันธุ์
วิเศษบุบผา
เบ็ญจลักษณ์
พันชารี
ยังแสนภู
ปอมศรี
ยินดีรัมย์
เถาชาลี
ตาเมือง
ปานสง่า
พงษ์ชนะ
บังไผ่
วงษ์ตลาดขวัญ
แคนวัง
ยีรัมย์
ผาเจริญ
รัตนวรรณ
โยยรัมย์
แสงงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงพรทิพา
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายไพรัตน์
เด็กชายมงคล
เด็กชายศรัณรัชต์
เด็กหญิงกมุทพร
เด็กชายชูวิทย์
เด็กชายณัฐสิทธิ
เด็กชายพศุตม์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงภัทรภรณ์
เด็กหญิงภาสินี
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายเวนิช
เด็กชายแอโรล์
เด็กชายกฤษณะ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๖ เด็กหญิงกานต์พิชชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๗

เด็กชายเกษฎารักษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๑

เด็กชายฉัตรชัย
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงพรนพิน
เด็กชายภควัฒน์
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กชายเลอพงศ์
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสุจิตตรา
เด็กหญิงสุจิตตา
เด็กหญิงณัฐกุล
เด็กหญิงณัฐชยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๓

เด็กหญิงปราณี
เด็กชายปทฐวี

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

แสนรัมย์
โยมรัมย์
ต่วนใหญ่
สุโคตร
เรืองไพศาล
มะลาศรี
ทองม้วน
เพ็ชรอาบ
ชำรัมย์
หวังสุข
จันทร์สม
ยาวรัมย์
เลื่อนรัมย์
ทองบ่อ
เฟลเนอรี่

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

หล่าไธสง
หงษ์สิงห์
ศรีแสง
กล้าแข็ง
สมัครศรี
ชินรัมย์
วงศ์สุรินทร์
สาลี
ถิระทัน
พวงคำ
เพ็ชรอาบ
ศิริวัฒน์
วิเศษดำรงกูล
ราชวิชา
อุปพงค์
บุญมี
ยอดเพ็ชร
ทองเพ็ชร์
บานโพธิ์

๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส

มีบุญลำ

หมายเหตุ

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนำใส

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางนำใส

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส

๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางนำใส

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนำใส

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๓ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๕

เด็กชายพรหมวิริยะ ทัศภูธร

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๖

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๑

เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงศุภนุช
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กหญิงอารยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงกมลวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๕

เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กหญิงจอมใจ
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายต้นนำ
เด็กชายทองทิพย์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธันยา
เด็กชายนภนต์
เด็กหญิงนุชวรา
เด็กชายบวร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงประภัสสร
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายภูพาน
เด็กชายวศิน
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กหญิงศสิญา
เด็กชายพลรักษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๔ เด็กหญิงศิริประภาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงอนุศรา
เด็กชายกฤษฎา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๗ เด็กหญิงกานต์พิชชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๙

เด็กชายกุลเดช
เด็กหญิงชลัชญา

ศรีเที่ยง
วิเศษพันธ์
จินดา
วิรุณละพันธ์
แก้วกองนอก
ชะรางรัมย์
พลทา
ยิ้มรัมย์
หยิบรัมย์
พงษ์พยอม
มูลกิตติ
มีโชค
เดชครอบ
ดวงลี
ประจง
อุดทะปา
สายวัน
ผะธง
สร้อยมุกดา
พูดเพราะ
กิตติภูติกุล
อ้วนเสมอ
ยามรัมย์
อิ่มสำราญ
ชัยพฤกษ์
ทาสิงห์
สัทธศรี
ประดับศรี
พลมีศักดิ์
บุตรแสน
หมายงาม
พรมลา
สืบเพ็ง
ศรีจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๐

เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กชายธารินทร์
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงธีราภรณ์
เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงภัททิยา
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวิศวะ
เด็กหญิงสุธิดาพร
เด็กชายสุธินันต์
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กชายวชิระ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงแสงทอง
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงโชติชนิต
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กหญิงธิษณามตี
เด็กหญิงธีรนุช
เด็กชายธีรภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๔

นามสกุล
อินธิจักร
สุริยะ
ยิงรัมย์
สงโท
ชะลุนรัมย์
บุระคำ
บุญศิริ
คีรีลักษณ์
เชอหมื่อ
สถิรอนันต์
ราชครู
บุญมั่น
เที่ยงธรรม
เจริญรัมย์
ทองแผ่น
ทองลิ่ม
หมวดน้อย
สีหราช
จันปลั่ง
ไตรแก้ว
สุริยะ
หลักดี
แฝงฤทธิ์
บุญโสม
ชะฎารัมย์
สะตวนรัมย์
บัวทอง
ดิษทับ
ชัญถาวร
แพงศรี
ลังไธสง
รักชาติ
สองตน
สุขทวี
แซ่จ๋าว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปภพ
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงแพรวนภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๙

เด็กชายยุทธศาสตร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๐

เด็กชายวีรากร
เด็กหญิงศศิพรรณ
เด็กหญิงศิริพร
เด็กชายศุภรัตน์
เด็กชายสิทธิกรณ์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายสุเมธ
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายอมรวุฒิ
เด็กหญิงอรพิน
เด็กชายอาณัติ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงคณิตา
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงพิกุลแก้ว
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายพิชัย
เด็กหญิงเพียงขวัญ
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงมนต์นภา
เด็กชายวชิรเมธี
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงศุภรัตน์
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงสุภารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์

นามสกุล

พื้นฉลาด
หอมหวล
แอบแฝง
มีทา
ยุดรัมย์
คุยพร
มั่นเฮง
นาคาธร
ทะเรืองรัมย์
เพชรภูวงษ์
ริตจตุรัส
ศรีทอง
เหยียดกระโทก
บัวทอง
ชนวนชัย
กาบแก้ว
มะลิวรรณ์
ว่องไว
แคภูเขียว
ลาลัย
ชุยรัมย์
คุณคาม
พรมนัส
เฉื่อยรัมย์
มันสลาย
จันยุคันโท
นาสมพงษ์
สุภาพันธ์
สุขสำราญ
ช่วยนา
เจริญรัมย์
ชะรุมรัมย์
ชะรางรัมย์
เสมารัมย์
เฉื่อยรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

สังกัดวัด

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกฤติพงษ์ เฉื่อยรัมย์
เด็กชายกิตติ
มันสลาย
เด็กชายกิตติศักดิ์ พาชูสุข
เด็กหญิงจันทกานต์ เข้าสองสี
เด็กชายจิรายุ
ใช้ร้ิวเจริญ
เด็กชายชนะชัย ช่วยรัมย์
เด็กชายทัดพงศ์ ว่องไว
เด็กชายธนกฤต เชยรัมย์
เด็กชายธรภัทร ชะรุมรัมย์
เด็กหญิงธีราพร มีบุญ
เด็กหญิงนำมนต์ ฉิวรัมย์
เด็กหญิงนิชานันท์ สุวรรณรัตน์
เด็กหญิงนิติกานต์ จำรัมย์
เด็กหญิงพาขวัญ คู่กระสังข์
เด็กชายพีรพัฒน์ ก้อนรัมย์
เด็กชายภัทรนันท์ กลั่นกล้า
เด็กหญิงวรรณวิษา พรหมสุวรรณ์
เด็กหญิงสุชาดา ชะบังรัมย์
เด็กชายอภิรมย์ ยมรัมย์
เด็กชายปณิกร สุขล้วน
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ หิปะนัด
เด็กหญิงพฤติมา ทำดี
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทพล
เด็กชายวงศธร นะมิตรัมย์
เด็กชายศุกลวัฒน์ มิมะรัมย์
เด็กชายศุภกร เจริญศิริ
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ อาจไธสง
เด็กชายกิตติพัฒน์ พิมพ์เภา
เด็กชายกิตติศักดิ์ จะแรบรัมย์
เด็กชายเกียรติประภัทร บังสูงเนิน
เด็กหญิงฉัตรณิชา ว่องไว
เด็กชายดรณชร ธรรมมา
เด็กหญิงตะวัน ชารัมย์
เด็กหญิงทัศนา พรมนัส
เด็กชายทัศพล สุวรรณศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

หมายเหตุ
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๕ เด็กหญิงธัณญลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๘

เด็กชายธีระชัย
เด็กหญิงนิภาวรรณ
เด็กชายปยะพันธ์

เด็กหญิงพริมพิชชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๐ เด็กชายพัฒนะพงษ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงพิมญดา
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงเมษา
เด็กชายวัชรินทร
เด็กชายสุกลวัตร
เด็กหญิงสุวลักษณ์
เด็กชายอรรถพร
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงชญานันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๐ เด็กชายโชคศักดิช์ ัย
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๑

เด็กชายญาณันธร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๒ เด็กหญิงณัฐกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๗

เด็กชายบุรพร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพงศพัศ
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กชายภัทรพงศ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๒

เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายภูวาฤทธิ์
เด็กชายมนัสวิน
เด็กชายรัฐศาสตร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๓

เด็กหญิงเลิศลักษณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงสุนันทา
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายณรงค์ศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๙

เด็กชายณัฏพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๗

นามสกุล
แสวงสุข
ประจงรัมย์
สืบเพ็ง
ทานรัมย์
พิมพ์เภา
สายวัน
ทีงาม
บุญมี
เชื้อจันทร์
สายวัน
บังสูงเนิน
อุ่มพิมาย
แก้วกล้า
บุญมี
มุ่งภู่กลาง
ชมทอง
แสนกล้า
ฉิมมานิตย์
โพธาราม
วงศ์แสงรัตน์
จะมอน
สาโท
สิทธิเมธพงษ์
ยิงรัมย์
คงทรัพย์
กะการดี
จงฤทธิ์
ยิ่งรัมย์
อรรจนานันท์
คงทรัพย์
สำเภาเพชร
อุไรรัมย์
ยือรัมย์
มุละสิวะ
สุขล้วน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๒

เด็กชายดรัณภพ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายพิชัย
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กชายสายชล
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายกิจฒิภูมิ
เด็กหญิงฉันธณา
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายนที
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กชายนันทพงศ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงสุธาวี
เด็กชายสุภชัย
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงดุษฎี
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนบูรณ์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงปวีนุช
เด็กหญิงพรไพลิน

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๘

เด็กชายพีรพัช
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงวารี
เด็กหญิงวีรินทร์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุวิภาดา
เด็กชายอชิตพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๔

นามสกุล
ถานะ
มุณีไชย
ยอดสุวรรณ์
ธรรมนาม
งามสะอาด
ชื่นตา
อินสำราญ
สวัสดิ์
สุนาหว้า
ยีรัมย์
โพธิ์ชุม
โพธิ์ไทย
นาถาบุตร
เจนสาคู
คำใบ
บัวตูม
ขุนกั้น
อภัยศิลา
บุบผาวาส
มีผิว
ภูเงิน
จันทร์บัว
วงศ์เมือง
กาลอินทร์
วงศ์เมือง
ยีรัมย์
ก้านอินทร์
ยือรัมย์
ยือรัมย์
ถิตย์รัศมี
ภูเงิน
เหลาคม
ดีนิล
ศิลา
บุญครอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กชายพงศ์พล
เด็กหญิงเพ็ญศรี
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายเขมรินทร์
เด็กหญิงสาลีดา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายจรายุ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงปวีณอร
เด็กหญิงวรินดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐสิทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายภานุเดช
เด็กชายมนตรี
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กหญิงฐาปานีย์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเตชพัฒน์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กชายวีรภาพ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๙

นามสกุล
ศาลางาม
สายวัน
วงศ์สุรินทร์
ตระกูลรัมย์
โยยรัมย์
สายวัน
กาลอินทร์
เครือวัลย์
ทองคำสาร
ศาลางาม
จันทวัฒน์
พูลเฉลียว
วงศ์สุรินทร์
สนิทสนม
น้อยถนอม
แก้วศรี
อินทร์สำราญ
วงศ์เมือง
แก้วศรี
บุญจันทร์
สนิทสนม
สนิทสนม
อิ่นนวน
ลาขุมเหล็ก
แก้วสุพรรณ
มะลิซ้อน
จันทึก
นิลชัย
ปญญาชัย
นำคำ
แก้วมณี
ขาวงาม
เชยรัมย์
วันเลิศรัมย์
บุญปลอด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงสุภนิดา
เด็กชายกฤตพจน์
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชัยมลล์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงณัฏฐินี
เด็กหญิงณัฐสินี
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กหญิงบุศญา
เด็กชายบูริน
เด็กหญิงปนิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงพนิตย์นาฏ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๓

เด็กชายสิฐาพร
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสุรพิชญา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ
เด็กชายตรีเทพ
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงบัวผัน
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงปณฑา
เด็กชายปุรเชษฐ์
เด็กชายพงษ์ศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงเมษญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๒

นามสกุล
เสนารินทร์
ลาขุมเหล็ก
มะลิซ้อน
นาใจเสริม
เมล์ทาง
อุระนันท์
อ่อนทา
ชูจิตร
กระแสโสม
ดัดถุยาวัตร
เพ็งพล
ปะการัมย์
สุธาวา
วาโยวิเศษ
ศาลางาม
นำคำ
ยืนยง
ทองทานี
คำโส
พรมนัส
ตุ้มนอก
ภูศรี
คำหอม
ประจวบสุข
สนโชค
อุ่มพิมาย
สำรวมจิตต์
ดงทะนา
เจริญศิริ
ตุ้มนอก
โคมทอง
สาธร
กองทองนอก
ยืนยง
โนวิรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสิงห์

๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดโคกสิงห์
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๘

เด็กชายยศกร
เด็กชายไววิทย์
เด็กชายสาคร
เด็กชายสุประดิษฐ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงสุพรรณษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงสุพรรณษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงสุษรรษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงหยาดพิรุณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๓

เด็กชายอนาวิล
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงกีรติ
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายณรงค์กร
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงเพ็ญรดี
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายวัชรวัตน์
เด็กชายวีรพงษ์
เด็กชายภัชรพล
เด็กชายสุทัด
เด็กชายกนต์ธร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๙

นามสกุล

ทองโพธิ์
ถะเกิงสุข
สามคผล
สำราญตน
ประการัมย์
ประกิ่ง
ทองใสศร
ม้วนสุธา
ชะเนินรัมย์
แชะรัมย์
เสริมจันทร์
พิมพ์ทรัพย์
อุ่มพิมาย
ทองเงิน
ก่อแก้ว
ชึรัมย์
โคประโคน
สังสี
เช็นรัมย์
ดีย่ิง
ใจยาเก๋
บุญโสม
รำมะนา
ชึรัมย์
ชึรัมย์
ประสานรัมย์
มาทวงค์
คงเจริญ
โพธิ์งาม
สังฆวรรณ์
โพธิ์งาม
สุขจิต
ดาวทอง
ศรีสุข
ด่านสันเทียะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามา

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามา
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา

๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามา
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามา
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดบ้านตามา
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงกันต์กนก
เด็กหญิงแก้วดารา
เด็กหญิงชรินธร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายวรพัทธ์
เด็กชายวายุ
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายไกรวิทย์
เด็กชายจักรภพ
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายณัฐศร
เด็กหญิงทนิดา
เด็กชายธรรศ์พงษ์
เด็กชายธีระพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงปยกรณ์
เด็กหญิงพิชชญา
เด็กชายเพรียวพันธ์
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายสุธีมนต์
เด็กหญิงอรดา
เด็กหญิงชัญญานุช

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๔

นามสกุล
สังฆวรรณ์
นวลเถลิงศักดิ์
เจริญศิริ
ฝนสืบ
ด่านสันเทียะ
ศรีวิชา
กำกระโทก
พรมชาติ
ตุ่มจันทร์
ลีรัตน์
มหาวงศ์
กระแสโสม
แจ่มไส
เยรัมย์
ประจวบสุข
ศรีหาตา
สังฆวรรณ
ใจกล้า
ดาทอง
แซ่ล้ี
รื่นเจริญ
งามเจริญ
ศรีสาคำ
สุครีพย์
สุดหลักทอง
จันทร์สุคนธ์
บุญโคกล่าม
ยางไธสง
ศรีสม
ฉิมจารย์
ดีใหม่
บริวัน
สีดอกไม้
ศรีนครานุรักษ์
ขิวรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด

๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระกุด

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๕

เด็กหญิงณภัชชา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายธันวา
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กชายปรีติ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายมานิต
เด็กหญิงลีลาวดี
เด็กชายวธัญู
เด็กชายวาทิน
เด็กหญิงสุธีมา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงการต์มณี
เด็กหญิงจิตติพร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายภวัต
เด็กชายรัชพล
เด็กชายรัฐยา
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงศิลาภัทร
เด็กชายศุภิณัฎฐ์
เด็กชายอชิตะ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๙

นามสกุล

เปนผาสุข
งามเจริญ
สุริยา
ประเสริฐศรี
ศรีสุข
ลิ้มส่งแสง
ประเสริฐศรี
ประเสริฐศรี
ทิ้งรัมย์
ถะเกิงสุข
ปญญาโส
เจริญศิริ
ถะเกิงผล
นครขวาง
บุญอาจ
นิลาภรณ์กุล
พันศิริ
สุขจิต
สายดี
ทีหลวง
บุตรศรีเมือง
ฉายแสง
กาสิงห์
สุขสำราญ
ยิ่งได้ชม
ไกรจันทร์
เด็กหญิงกนกวรรณ จุปะมะตะ
เด็กชายวงศกร คำจันทร์
เด็กชายอนันตชัย อำรักษ์
เด็กหญิงพัชราภา บูรณะพิมพ์
เด็กชายอนุเทพ บัวเขียว
เด็กชายอภิเดช เหงขุนทด
เด็กหญิงพิยดา เย็นรัมย์
เด็กชายกรวิชญ์ แสนจันทร์
เด็กหญิงเขมิกา เขตคาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระกุด

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระกุด

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางทะเล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดสระกุด
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กชายธีระพันธ์
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายนัฐพงษ์
เด็กหญิงพิมชนก
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงวรรณธนา
เด็กหญิงวิระดา
เด็กชายวิสิทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุภัสรา
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายนัฐพงษ์
เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงรุ่งฟา
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กชายอติกานต์
เด็กหญิงเก็จแก้ว
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนวัต
เด็กชายธิติศักดิ์
เด็กหญิงนีรภา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กชายกรรชัย
เด็กหญิงจรรยพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงณัฐกฤตตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๐

เด็กชายธนาวุธ
เด็กหญิงพรวิภา
เด็กหญิงภรัณยา
เด็กชายภาคิน

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๔ เด็กหญิงมนทิราวรรณ

นามสกุล
ปรีชาพูด
โจดรัมย์
แช่มรัมย์
ผึ่งวงษ์
วรรณทอง
จันทร์หอม
บุตตานันท์
เห็มทอง
ทับทอง
แบบกลาง
สาทอง
สุกสัก
บุญเขื่อง
เคล้าพิมาย
ชุมเสนา
นามบุญเรือง
เผ่าเวียงคำ
ปญญาศักดิ์
เฉื่อยกลาง
เพียพยัคฆ์
สุขแมน
นานรัมย์
เวชพิทักษ์
คิดไธสง
ฉำไธสง
ไหลหาโคตร
จันทนัน
พิมพ์จันทร์
เพ็ชรลำ
พระเนตรรัมย์
ปานเพ็ชร
สารสุข
ทองระยา
แจ้งกลาง
หวานจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านงิ้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสาวินี
เด็กชายอุดมชัย
เด็กหญิงประภาวดี

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๙ เด็กชายพรหมพิริยะ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๗

เด็กชายภูวิวัทน์
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงรักษณา
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายปริญญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๘ เด็กหญิงอังสุมารินทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กหญิงสุภัสศร
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กชายยศพล
เด็กหญิงลลนา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายศักย์ศรณ์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายอมรรัตน์
เด็กชายจีรภัทร
เด็กชายทินกร
เด็กชายธาดา
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กชายณัฐพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๙

เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายพนัสชัย
เด็กหญิงทิพยา
เด็กชายโกศัลย์

นามสกุล

ดีย่ิง
ยวงโปงแก้ว
เพ็งผกา
เพียงตา
เกิดสุข
โอสถานนท์
ปดถาติ
พรมสิงห์
ชะมีรัมย์
วันศุกร์
ราชธรรมมา
ปะวะเคสัง
อุดมทรัพย์
ลีหล้าน้อย
จันทร์เหลือง
ผันเภา
ศรีมุงคุล
บุญอาจ
สุริยะ
เกลี้ยงแสนเมือง
แก้วพวง
สิงห์ใจดี
แสงอุทัย
ฉัตรเพรชพิทักษ์
พาพลเพ็ญ
ศรีสุข
คำมีช้าง
แสนลี
แสงปาก
ดวงเดียว
โลนไธสง
เปาโล
จงประจันต์
ยอนรัมย์
สายสมุทร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี

สังกัดวัด

วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
วัดสว่างแคนทะเล
วัดสว่างแคนทะเล
วัดสว่างแคนทะเล
วัดสว่างแคนทะเล
วัดสว่างแคนทะเล
วัดสว่างแคนทะเล
วัดสว่างแคนทะเล
วัดสว่างแคนทะเล
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธนากร ผลมีศักดิ์
เด็กหญิงธิดาวรรณ ดำหริห์
เด็กชายธีรดนย์ ศิริเวช
เด็กหญิงประพิมพ์ฝน เชี่ยวภูเขียว
เด็กชายปริญญา ผาสุข
เด็กหญิงปริญญา รอบคอบ
เด็กหญิงปลายฉัตร ชัยเขต
เด็กหญิงพรรษา อึ่งศรีคราม
เด็กชายรัฐภูมิ
ยอดสว่าง
เด็กหญิงอนุครินทร์ สินปรุ
เด็กชายอภิชาติ บุญครอง
เด็กหญิงไอรดา ธนีสรรค์
เด็กชายณัฐกมล พลพวก
เด็กหญิงณิชาภัทร วิชัย
เด็กชายเทพพิทักษ์ มุ่งผลกลาง
เด็กหญิงธัญสุดา พงษ์มาก
เด็กหญิงเบญญาภา บุญเพ็ง
เด็กหญิงใบตอง พิมพ์อักษร
เด็กหญิงอภิสรา ใดงาม
เด็กชายศุทธสิน ใจแก้ว
เด็กชายชลสิทธิ์ สมพงษ์
เด็กชายณัฐภัทร์ พรมโชติ
เด็กชายธีรภัทร์ กะรัมย์
เด็กชายนำโชค วาสะรัมย์
เด็กหญิงเมธาวี ชารัมย์
เด็กหญิงรักษิณา ผ่านเสนา
เด็กหญิงรัชฎาพร อุสารัมย์
เด็กหญิงลักษิกา ผ่านเสนา
เด็กชายวายุ
รักษา
เด็กหญิงวิลัยวรรณ ทานดี
เด็กหญิงวีญานุช เขื่อนทอง
เด็กชายอติคุณ คำทอง
เด็กหญิงอนิษา อยู่ในวงศ์
เด็กหญิงอณัฐธิชา พรหมแสง
เด็กหญิงกนกวรรณ พลอยรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสารภี
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารภี
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารภี

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารภี
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารภี
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารภี

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารภี
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารภี
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดโยยตาแบง
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ์ ไทยยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงดาวิกา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายมงคล
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงแทนใจ
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงปนมณี
เด็กหญิงปยาภรณ์
เด็กหญิงปุณิกา
เด็กชายรพีพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๘

เด็กชายศรัณยพงษ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๒ เด็กหญิงชญาพร
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๓ เด็กหญิงญาณิสา
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๔ เด็กหญิงณัชชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๕ เด็กชายณัฐกิตติ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๖ เด็กชายณัฐวุฒิ
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๗ เด็กชายทรงวุฒิ
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๘ เด็กชายธณายู
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๙ เด็กชายธนภัท
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๐ เด็กชายธนวิชญ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๑ เด็กชายนพนนท์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๒ เด็กหญิงปุณญนุช
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๓ เด็กชายภาคภูมิ
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๔ เด็กหญิงมนฑาทิพย์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๕ เด็กหญิงมาริษา
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๖ เด็กหญิงลลิดา
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๗ เด็กชายอนุชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๘ เด็กหญิงฐิติมา
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๙ เด็กชายธนพล
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๑

อุ่นรัมย์
บุญชอบ
คำหลิน
ทะเลลึก
ทนงตน
ภาคเดียว
ลีลา
เพชรจำรัส
แสงเพ็ชร์
รอบแคว้น
เรืองรัมย์
ไชยยอดน้อย
ชื่นชม
การเพียร
ธงกระโทก
เกษร
ปลอมรัมย์
เรืองรัมย์
แผ้วพลสง
เรืองรัมย์
วันไทย
โสภา
จันทร์แก้ว
การเพียร
เพชรจำรัส
ศรีวุฒิทรัพย์
ศรีวิชัย
จันทร์ประโคน
วุฒิยา
โวนรัมย์
เจริญพันธ์
กองทอง
การเพียร
บำรุงภักดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายเอกพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงกานต์ณิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๓

เด็กชายกุลธวัช
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายไชยวัตน์
เด็กชายฐาณุพงศ์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายอรรถพันธ์
เด็กชายกล้า

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงกัญญาภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงเกศแก้ว

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงจันทกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงชญานุช
เด็กชายชนะพล
เด็กชายณัฐตพงษ์
เด็กชายณัฐวีย์
เด็กหญิงณิชาภรณ์
เด็กชายดนัย
เด็กชายดนัย
เด็กหญิงธัญจิรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงธัญยกันต์
เด็กชายธันวา
เด็กชายนพพร
เด็กหญิงบุญญตา
เด็กชายพลภัทร
เด็กชายพีรพล
เด็กชายพีรภพ
เด็กชายภัทรดนย์
เด็กหญิงมาริษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๔

นามสกุล
ผิวอ่อน
โวนรัมย์
กรีรัมย์
กล้าหาญ
วรรณปะเก
เมืองซอง
ถวัลเวช
เปลี่ยนรัมย์
จันทร์เขียว
อาจทวีกุล
ใจกล้า
เสนขุนทด
เจาะเหมาะ
ศิรินัย
พุ่มพฤกษ์
กอนรัมย์
สุทธิ
วาสะรัมย์
ทองจำนงค์
สังวรศิลป
วิมลศรี
ศรีหาบัณฑิต
กงทอง
จินรัมย์
ไกรษร
แปลกรัมย์
วัฒนศรี
เกี่ยวพันธ์
เพาะพูน
พรมพุฒ
ปะเว
แก้วศรี
กุยรัมย์
หอมคุณ
เรืองรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๓

เด็กชายเรวัติ
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวิลาวรรณ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กหญิงสุพัสร
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอุดมทรัพย์
เด็กชายเอกชัย
เด็กหญิงกรสิริ
เด็กชายคาวิน
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กชายพาทิศ
นางสาวสายฝน

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงอพินญากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๘

เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายจารุกิตติ์
เด็กชายจิรภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๕

เด็กชายธนกร
เด็กชายธนากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๗ เด็กหญิงปญญาทิพย์
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๘

เด็กชายพัชรวาท

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๙ เด็กชายเพชรนำหนึ่ง

นามสกุล
ครุฑรัมย์
ไหมทอง
หารเสมอ
บางชะโลม
เบ้าทุมมา
ยุบลมาตร
กรีรัมย์
สะหุนิล
จันลาด
ชุดชะเวทย์
มณีรัมย์
สีจันทร์
จันทร์ประโคน
เรืองรัมย์
นามเข็ม
สุขสีเด่น
กระรัมย์
สุยาอินทร์
กุลรัมย์
ไพจัตุรัส
ไชยศรีรัมย์
ไชยรัมย์
ชูคำ
อาจทวีกูล
ทานึกรัมย์
ทับประโคน
โกติรัมย์
การเพียร
มะลิลา
โพธิ์แก้ว
สอนหล่า
เกษรัมย์
นะโรรัมย์
ใจหวังชนะ
อะโรคา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดควาย

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงงา
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงงา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงงา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงงา
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงงา
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงงา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านฝงงา
๐๓/๐๕/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านฝงงา
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงงา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงงา

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงงา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงงา
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงงา
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงงา
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงงา
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฝงงา

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฝงงา
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงงา
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงงา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงงา
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงงา
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฝงงา
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงงา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงงา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๐

เด็กชายภูธเนศ
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงศิริทิพย์
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอำนาจ
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงจารุวรรณ์
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กชายแดนไตร
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายภัสกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๒ เด็กชายพรหมพิริยะ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงภาสินี
เด็กหญิงมณีรัตนา
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กชายธรรมธร
เด็กชายปญจพล
เด็กหญิงพรอนันต์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายกนกพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงกัญญาภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนธร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงปาริฉัตต์
เด็กหญิงพรนภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงพิชญกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๓

เด็กชายภูริ
เด็กหญิงวริศรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๔

นามสกุล
ดีรัมย์
อาจทวีกูล
สมองรัมย์
วารีประโคน
ยิ่งดี
จิตรนอก
สาทิพย์จันทร์
โคตจันทึก
ชัยชาญรัมย์
เขียวอุตสา
จิไธสง
อินธิสาร
กองไธสง
ลุนไธสง
นอกไธสง
อัศวะมงคล
วารี
ศรีภา
ศิริ
คุ้มกระโทก
พรมรักษ์
ฉอ้อนศรี
ภูมิไสล
ชูช่ืน
วิเศษสุนทร
ชนะค้า
พรมโสภา
สังขาศักดิ์
เมิดจันทึก
ชัยชนะวงศ์
ภูบาลชื่น
พรมหงษ์
สารบรรณ
อิงไธสง
ผาดไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฝงงา
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงงา
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฝงงา

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงงา
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฝงงา

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระบัว

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสะแกซำ
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๕

เด็กชายวายุ
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กชายเศรษฐ์ฐา
เด็กชายคุณานนต์
เด็กชายจิรโชติ
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กชายฑิตยา
เด็กชายเตชินต์
เด็กชายธนวัชร์

วรวงศ์
นาคไธสง
คำพิลา
สุริยาภาส
ลมไธสง
ประหูศรี
สืบหาญาติ
มะลัยศรี
หนูแก้ว
แสนเจ๊ก
บุบผารัง
จันทร์งาม
ขอแนบกลาง
สมศรี
เลิศศิริมาลัย
จูไธสง
บุญปด
ใจไธสง
ใจกล้า
เจริญพงศ์อนันต์
หงษ์แก้ว
ธีร์สุวรรณ์
นิธิโชคธนกร
บานเย็น
เพ็ชร
จำปาดี
สายสว่าง
ฉลองจันทร์
สอนนุ้ย
ธุรินทร์ไธสง
หะสูง
พุ่มพวง
นิ่มผักแว่น
ตรีเมฆ
ทิพย์อักษร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๕ เด็กชายบรรณศาสตร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๓

เด็กชายปุณภณ
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวีระชนม์
เด็กชายศิลา
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กหญิงทิวากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กชายกรกฤต
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายกฤษฏิด์ นัย
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกฤษณา

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๔ เด็กชายก้องณรินทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๙

เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกันต์ธีร์
เด็กชายกันตภณ
เด็กหญิงกัลยรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระบัว
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว

๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระบัว
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระบัว
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสระบัว
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสระบัว

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงกานต์ธีรา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงกิตติญา
เด็กชายกิตติธีรเดช
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงเขมริณ
เด็กชายคมกริช

แปนดวงเนตร
แก้วกูล
ศิริวรรณ์
สองสาย
ขำเอนก
ทองคำ
ยินดีรส
สมานผิว
รอดไธสง
ฉิมกูล
ศิริเมฆา
ดมอุ่นดี
เสมอภาค
พจน์สิทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๔ เด็กชายคริสเตียน ดี

เบญจศาสตร์
รวงงามสิน
พรมประโคน
อุดมพล
หงษา
สุนทรกูล
สีดา
ธนูสา
คงนันทะ
มีมุข
จีนมะโน
ผึ่งฉิมพลี
พันธ์สาง
ขอคล้ายกลาง
ขำวงค์
ชลวาณิช
ขันสันเทียะ
สุวรรณเทพ
เวชชศาสตร์
ตรีเมฆ
เนาวบุตร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงจริญทิพย์
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงจันทรรัตน์
เด็กหญิงจารุพร
เด็กหญิงจินดารัตน์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจิรินทร์พร
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงจุติกานต์
เด็กหญิงเจริญรัตน์
เด็กหญิงชญาภา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชนิภา
เด็กหญิงชยิสรา
เด็กหญิงชลมัย
เด็กชายชวณัฐ
เด็กชายชวนิล

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๔ เด็กหญิงชวัลลักษณ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๕

เด็กชายชวิศ
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงชาลีน่า
เด็กชายชินนภัทร
เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กหญิงชุณหภัทร
เด็กหญิงฐิตสิริ
เด็กชายฐิติกร
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายฐิติวัชร์
เด็กหญิงฑิตยา
เด็กหญิงณริมล
เด็กหญิงกัญพิชา
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายณัฐวุฒ
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กหญิงณัฐสินี
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายดนัยณัฐ
เด็กหญิงดวงหทัย
เด็กชายดัสกร
เด็กชายต้นข้าว
เด็กหญิงตุลยดา
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงถาวรีย์
เด็กชายทรงกลด
เด็กชายทฤษฎี

ทองนัด
ขอคล้ายกลาง
มีทอง
วิไล
ระวังงาน
อิสระวงศ์วิศิษฏ์
แมลงทับ
เจริญหมื่น
จำเนียรกุล
ดวงชาคำ
ศรีมะเรือง
มากชุมแสง
ธรรมยุทธ
พัฒนาประทีป
จีนเกา
ขำเอนก
จันทร์กูล
ประตังทาเน
ทองโสภา
ศรีเนาวรัตน์
โนงระฆัง
พุกพัด
ศรัทธาวิเศษ
ศรีณรงค์
โล่นารายณ์
นครวงศ์
โสมโสภา
รามัญ
อรัญ
ขัติยะปญญา
นาราช
พันธ์ชูจิตร
พวงมาลัย
มายุน
นามโสภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๔ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงทัณฑิมา
เด็กหญิงทัศวรรณ
เด็กชายทีฆทัศน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กชายธฤษณุ
เด็กหญิงธัญชนก

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๑ เด็กหญิงธัญญาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงธัญรดี
เด็กชายธีภพ
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายนนทกร
เด็กชายนพเดช
เด็กชายนภัสกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงนภิสรา
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายนวดล
เด็กหญิงนัทธ์หทัย

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงนัทนรินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงนิภาสิริ
เด็กหญิงนิยุตา
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงเนตรนภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงบวรลักษณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงบุญญิสา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงบุญวาสนา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๙

นามสกุล
เดชาเลิศ
คงเปนนิจ
คลายโศก
คึ่มสูง
ศรีสุข
โพธิทัก
จำปา
ถัง
รามัญ
ชาลีวรรณ
ผาเทพ
สาละ
สินชุมแสง
พุฒชุมแสง
แจ้งสว่าง
ณ อุบล
นาวัลย์
รักบุญยัง
สกลกูล
ช่างน้อย
ปะนามะตัง
แสนคนึง
ฉิมมาลี
เนียนไธสง
กาญจนะ
สุขอำพร
ดวงสีเสน
คงกุล
โพธิ์หล้า
คำแร่
จีนชาติ
ขำวงค์
อยู่จงดี
โยงรัมย์
คงสืบชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๘

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปฐมาพร สำรวจวงค์
เด็กหญิงปณาลี วงศ์เพชร
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เริ่มปลูก
เด็กหญิงปภาวี วงศ์เพชร
เด็กชายประพัฒน์พงศ์ จำปาโพธิ์
เด็กหญิงปริญญาวรรณ จันทร์วิเชียร
เด็กหญิงปลายฟา วรรณรักษ์
เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีสุรินทร์
เด็กชายปองคุณ บึงไกล
เด็กชายปจกาญจน์ ศรีวรขันธุ์
เด็กหญิงปานชนก แพ่งนคร
เด็กหญิงปานพิมพ์ แผ้วพลสง
เด็กหญิงปาริฉัตต์ วงค์วิเศษ
เด็กชายปยังกูร นาถาบำรุง
เด็กหญิงปุญญิศา จิณณจิราโรจน์
เด็กหญิงเปรมยุดา ทัศนศาสตร์
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์แจ่มภพ
เด็กชายพชร
ปรังประโคน
เด็กหญิงพรพรรณ สิงห์ทอง
เด็กชายพรพิพัฒน์ พุ่มสวัสดิ์
เด็กชายพฤกษ์ษา พรหมเสนา
เด็กหญิงพลอยรุ้ง เกษทองหลาง
เด็กชายพัทธดนย์ บานฤทัย
เด็กชายพัสกร แก้วประโคน
เด็กหญิงพิชญาภา ปนศิริ
เด็กหญิงพิชามญชุ์ โทแหล่ง
เด็กหญิงพิสุทธินี ศรีเนาว์รัตน์
เด็กชายพีรศินธุ์ ตุ้มทอง
เด็กชายพูนทรัพย์ เกียรติรัศมี
เด็กหญิงเพชรชมพู ชุ่มกลำ
เด็กชายภรัณยู กาลานุวงศ์
เด็กหญิงภัชภิชา รวมวงค์
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิสาร
เด็กชายภัทรรัฐกุล ชัยโรจนศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๙ เด็กหญิงภัทรวรินทร์

ทองชุมแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๐

เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภาณุภัทร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงภารดี
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายภูวดินทร์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายระวิพล
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัชตะ
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงรัชนีวรรณ
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงรัตน์สุดา
เด็กหญิงเรณุกา
เด็กหญิงเรวดี
เด็กหญิงลภัสญา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวทัญู
เด็กชายวรรธณเดช
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กชายศดานนท์
เด็กชายศดานันท์
เด็กชายศรัณย์
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศิริกัญญา

ดอมไธสง
ทวีพูน
จันทร์ประโคน
บุญส่ง
กมลชัย
ขำวงค์
แขดกิ่ง
แก่นกล้า
โพนารัตน์
ทองอาจ
สนรัมย์
ชัยศรี
นาคพยัคฆ์
ตึดสันโดด
กรุมรัมย์
ภูตะลา
กลั่นกำเนิด
บวรสิริสกุล
สนั่นชาติ
นามบุญ
ลินทอง
มุ่งจองกลาง
ปานจุ้ยพะเนาว์
พื้นบาตร
แพร่งสุวรรณ์
ดุจจานุทัศน์
ดำเสนา
วิภักดี
สนสะอาง
ติตะ
ติตะ
จันทร์หอม
ทิพย์โภชน์
มีศิริ
รัตนตระกูลเดชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงศิรินันท์
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กหญิงสุรติกานต์
เด็กหญิงหทัยชลณี
เด็กหญิงหทัยภัทร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอนพัช
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงนำค้าง
เด็กหญิงบัณพร
เด็กชายชาญวิทย์
เด็กชายพีระ
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงเมธปยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๔ เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๘

เด็กชายพนธกร
เด็กชายประทิตย์
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายพิตรพิบูล
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายจิรพงศ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายศิริวรโชติ
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายพงศกร
เด็กชายศิรพงศ์
เด็กชายแดนนี่
เด็กหญิงกนกพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๗

นามสกุล

หรั่งนรินทร์
คำลือ
ยอดพรหม
ศิริสวัสดิ์
โสกูล
มาระทัด
เนริกุล
ธรรมสูตร
มาลาทอง
ระมัง
การเพียร
เพ็งเจริญ
สุขสบาย
ริดกระโทก
เหลวกูล
เฉยไธสง
ถาวรสันต์
โล่ลา
วรรณราช
มุขพิมาย
งามบุญแถม
ทาศรี
ไหล่กลาง
ตู้แก้ว
แย้มศรี
พรมชื่น
บุญครอง
ชัยชาญรัมย์
ชัยสิทธิ์
หมายเย็นกลาง
ทาสีแก้ว
เพ็ชรจันทร์
คาร์สรรค์
แดงชำรัมย์
ชาติรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) วัดสิงห์วงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) วัดสิงห์วงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเพกา
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเพกา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเพกา

๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเพกา
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนเพกา
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย

วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดโพธิ์ศรีธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงเขมจิรา บุพเต
เด็กหญิงภัทรวดี ตั้งไว้รัมย์
เด็กหญิงอติกาญจน์ ชนะบุญ
เด็กหญิงวิรากานต์ พรมบุตร
เด็กหญิงกชกร เพียรการ
เด็กหญิงนริศรา ระยับศรี
เด็กหญิงลักษิกา คงโสภา
เด็กหญิงกรองกาญจน์ นามพันธ์
เด็กหญิงณัฐชา จันทร์สี
เด็กหญิงบุษบา หมั่นสกุล
เด็กหญิงสายฝน วงษาทุม
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ศาลางาม
เด็กหญิงวรรณษา เวชกามา
เด็กชายธนกร
พันธุแก้วคำ
เด็กชายอาทิตย์ แด่ริรัมย์
เด็กชายวีรยุทธ บุญเคลิ้ม
เด็กชายกรกฤต ทองเรือง
เด็กชายธิติพล มลิวรรณ์
เด็กชายพงศกร วิลัยฤทธิ์
เด็กชายอิทธิชัย แดงเรืองรัมย์
เด็กหญิงเวรูนิก้า เฟยลด์วิค
เด็กหญิงมณชยากรณ์ วิไลฤทธิ์
เด็กชายเอกราช เฮพิมาย
เด็กชายธีรพงษ์ คำติรัมย์
เด็กชายธวัชชัย พึ่งนำ
เด็กชายนฤภัทร ติดตารัมย์
เด็กชายณัฐชนน ถาวรสันต์
เด็กหญิงสุชาดา วงษาภา
เด็กหญิงอรอนงค์ บุสภา
เด็กหญิงพิชญธิดา บุญทุม
เด็กหญิงนารีรัตน์ ปลื้มพันธ์
เด็กหญิงอนิศรา คุณศิริ
เด็กชายธนวัฒน์ ติดตองรัมย์
เด็กชายนิติภัทร์ แนนไธสง
เด็กชายธนดล แสนงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย

๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังปลัด
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังปลัด
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังปลัด
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแพ

๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแพ

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแพ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพ

๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพ

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแพ
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพ

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๕

เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กหญิงธนาวดี
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงศุภาพักตร์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงวงเดือน
เด็กชายปฐวี
เด็กชายพนากร
เด็กชายพนมกร
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายอชรายุ
เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงกมลยุพา
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงปธิมา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวรนิษฐา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายนรวิชญ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายศิวา
เด็กหญิงนิชชาวัลย์
เด็กหญิงศศิปภางค์
เด็กหญิงธัญพิมล
เด็กหญิงสุดาทิพย์
เด็กชายสุรธัช
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายอานุภาพ
เด็กชายปวีร์
เด็กหญิงภัทรพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๙

นามสกุล
ตอนตำรัมย์
ศิษย์เจริญ
ถาวรสันต์
ปดสายา
เดือนแจ้งรัมย์
สระสิทธิ์
เอียงทรัพย์ม่ัน
แจดไธสง
หนองเหล็ก
เดชบุญ
เดชบุญ
ศรีทา
ล้วนกล้า
นนทบท
เติมตัวรัมย์
วงศ์เมือง
ตองติดรัมย์
ปานนอก
พรมบุตร
สุขทวี
จงท่องกลาง
โภคชัย
ตองติดรัมย์
หนองเหล็ก
แห่งหิรัญ
พูลสุข
วงค์แก่นท้าว
ผลจาน
กุพันธ์
หมอปุย
เดือนเที่ยงรัมย์
เรือนไทย
มุ่งดี
ชุ่มเสนา
ศรกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเค็ง

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงเค็ง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
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วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงลินลดา
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายอภิณัฐ
เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงนัยน์ภัค
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงพิมพกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงพรยมล
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงศุวิมล
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กชายธีระ
เด็กชายพัลลภ
เด็กชายภานุ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายอภินัทธิ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายธนพล
เด็กชายชัญญา
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายปรัญชัย
เด็กชายภานุวิชญ์
เด็กชายศุภราช

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๔

นามสกุล
คเรรัมย์
ควรตะขบ
ไพรวัลย์
ไปนาน
สีลานนท์
ควินรัมย์
ดาพัวพันธ์
ไชยสุนทร
พูนกระโทก
ชุมศรี
มะลิรัมย์
ตามรัมย์
เต็นรัมย์
กุดนอก
แจ่มขุน
โพธิ์ทอง
คามไธสง
ตองติดรัมย์
มากศรี
ตองติดรัมย์
ตองติดรัมย์
สีโท
บุญครอง
เบ้าเงิน
สุขเกิด
ชุมศรี
ชุ่มเสนา
ชุ่มเสนา
เจียมทอง
พันธุ์ดี
เปรียบสม
เจียมทอง
ชุ่มเสนา
เติมตัวรัมย์
เจียมทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยศิริมงคล
วัดชัยศิริมงคล
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๕ เด็กหญิงวรรณธนพร
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงพิรญาณ์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงเกษสุดา
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงสุนิรา
เด็กหญิงวิชิตา
เด็กหญิงศุภดา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายพัฒนากร
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายปฐมพร
เด็กหญิงกิตตินันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๕ เด็กหญิงเกษราภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงเกสรา
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงภวรัญชน์
เด็กหญิงอติภา
เด็กหญิงเอมี่
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงสุทัดตา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายณัชพล
เด็กชายชัยกฤต
เด็กชายพีรพัฒน์

นามสกุล
ศาลางาม
เจียมทอง
ตอบกลาง
สุภาพ
ควินรัมย์
ทำนานอก
เจียมทอง
ขันตี
ชะอึ้งรัมย์
บุญครอง
สิทธิเนตร
วิทยารณยุทธิ์
เจียมทอง
อุดรพิมาย
ชุ่มเสนา
สิทธิวงษ์
ชัยพิทักษ์
ชีระวรรณ
ใสยา
ช่อรัมย์
ชินบุตร
หงษ์หาญ
วิลัยฤทธิ์
รอบรัมย์
พันวงศ์
ไพรสันติ
ริคคาร์ด
หล่าหมื่น
พรมจันทา
พรลุชะ
บุญครอง
นาคุณ
จัดไธสง
กลิ่มหอมอ่อน
ชะบา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ

๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจด
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโจด

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
๒๖/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงย่อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดทรงศิรินาวาส
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงไพลัด
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กชายสุรพิชญ์
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายอนิรุต
เด็กหญิงเกตน์สิรี
เด็กหญิงปยดา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงปุญญดา
เด็กชายทรรศิน
เด็กชายราเชน
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงสุชานรี
เด็กหญิงชนินาถ
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงณัฐณิกา
เด็กชายพงษ์เทพ
เด็กชายธนพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๕ เด็กหญิงอาลิสซาเบส
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๖

เด็กชายเกริกเกียรติ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๗

เด็กชายพิพัฒน์ธนา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๘

เด็กชายมนัญชัย
เด็กชายอภินัทธ์
เด็กชายกฤษณพล
เด็กชายจักรวรรดิ์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงทิพปภา
เด็กหญิงดารุณี

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๔

นามสกุล
ปอมไธสง
แคนคันรัมย์
เจียมทอง
ศิลา
นิสังรัมย์
ยุติธร
แขวรัมย์
ศรีแก้ว
สอนจันทร์
ปราบมีชัย
ศรีคุณ
ศรีรัตน์
บุญชอบ
นนธิจันทร์
แสงอรุณ
เล็งไธสง
วิรัตถิ
สุขแม้น
แวงดา
แสงชู
กุดนอก
ศรีนำย้อย
แซ่โค้ว
สอนรัมย์
ยืนยาว
ฮาทซานพลู
ขุนแผน
สีวงษา
รวมธรรม
นานรัมย์
ธรรมรักษ์
หล่าหนูเหม่า
กงศรี
ผึ่งวงศ์
ช่อรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงย่อ

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงย่อ

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงย่อ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดบ้านโจด
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายธนาคม
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายนพวินท์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายบุญยวีร์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายมนตรี
เด็กชายวิชญพงศ์
เด็กชายเมธินทร์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศิรภัทร์
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายพชร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายกังวาล
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงจิรฐิดา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงอริศา
เด็กหญิงนิชนิภา
เด็กหญิงประวีณา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๙

นามสกุล

กะกุลพิมพ์
พิมพ์ดีวัฒนา
ตามสีรัมย์
สุภาลี
เล็งไธสง
สำมุดติรัมย์
แหลมไธสง
วงค์รัมย์
ขาวมะเริง
หาญชนะ
เรืองรัมย์
ดำดี
ตองติดรัมย์
นิโรจน์
รู้ท่ัวรัมย์
เรืองรัมย์
อุปพงษ์
ทองประมูล
ประสิทธิรัมย์
แก้วศรี
กลางบุราณ
หาญกล้า
ศรีวงศา
แก้วศรี
อุดร
เล็งไธสง
ฤทธิ์เดชรัมย์
เด็กหญิงเบญญาพร สุดทารัมย์
เด็กหญิงปริชญา จันทนา
เด็กหญิงมินตา รู้ท่ัวรัมย์
เด็กหญิงปวริศา ดีย่ิง
เด็กชายอธิวัฒน์ หารจิต
เด็กชายอิทธิพล บัวพนธ์
เด็กหญิงอภิญญา มะลิรัมย์
เด็กหญิงศศิชา ปกกาสาตัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยานาง
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพรสำราญ
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดโนนยานาง
วัดพรสำราญ
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงศศิยามล แจ่มศรี
เด็กหญิงรุ้งฟา มะนิต
เด็กหญิงนารีรัตน์ จักษุทพิ ย์
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ซุยรัมย์
เด็กหญิงธนาภา ปนแก้ว
เด็กหญิงณัฐพร นามศรี
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขสมัคร
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ปนกา
เด็กหญิงขนิษฐา แก้วเพ็ชร์
เด็กหญิงปพิชญา หวายฟา
เด็กหญิงจันทร์จิรา ดาบรัมย์
เด็กหญิงอรวี
ครคง
เด็กชายคณิศร สินพูน
เด็กชายไกรวิชญ์ ดีเลิศรัมย์
เด็กชายลิขิต
ทองกาล
เด็กชายศิวภัทร ปาปะไพ
เด็กชายจีรภัทร นิลศิริ
เด็กชายธเนศ
เดชารัมย์
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ เอ้นแคน
เด็กชายคณาธิป ปลื้มใจ
เด็กชายคุณานนท์ ชัยเจริญ
เด็กชายธนวัฒน์ เสาร์ประโคน
เด็กชายอรรถพล ดำริรัมย์
เด็กชายศุภณัฐ สอนวงศ์แก้ว
เด็กชายกฤษดา สุขสมัคร
เด็กหญิงวรกมล ศัตรูพินาศ
เด็กหญิงปารีนา แดนราชรัมย์
เด็กชายสินชัย ปาด้าว
เด็กชายยศนินทร์ ปลื้มใจ
เด็กหญิงวิมลมณี เพ็งรัมย์
เด็กชายสุรเสกข์ กระเช่าทอง
เด็กหญิงหทัยภัทธ์ เสริฐจันทึก
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เดชกุลรัมย์
เด็กหญิงปณาลี ศรัทธา
เด็กชายปุณณเดช เชื้อสายสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวาง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวาง

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขวาง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูบัว
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูบัว
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูบัว

๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูบัว
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูบัว
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคูบัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดหนองขวาง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๕

เด็กชายทินภัทร
เด็กชายชลภัทร
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงเพชรดา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายนฤภัทร
เด็กชายวิศวกรณ์
เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายอรรคพันธ์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงปญจพร
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงเมธาวิณี
เด็กหญิงนิธพร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงอมิตตา
เด็กหญิงเปรมวดี
เด็กหญิงทิตยา
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์
เด็กหญิงอรอมล
เด็กชายเมธัช
เด็กชายชนกานต์
เด็กชายธนากร
เด็กชายพนธกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๙

นามสกุล
เยรัมย์
ชะวูรัมย์
ดวงจิตร
หมื่นหาญ
สวยรูป
กุลสุวรรณ
แปมจำนัก
แจ่มใส
พิมพ์เสน
บัวเพชร
ปะสีละเตสัง
ชัยกิจ
แม้นจิต
อาจกล้า
เกมะหายุง
ปะสีละเตสัง
เวสะมูลา
หินเงิน
ชะโปรัมย์
หลาบมาลา
มีโพธิ์
เรืองจันที
ปนะโพธิ์
สังข์รัมย์
วารีบุตร
สุขทวี
แก้วเลื่อน
ประกอบแก้ว
จงแต่งกลาง
ดีชัยรัมย์
เดือนแร่รัมย์
ศิรินันทกุล
ไวไธสง
ชุ่มเสนา
พวงสีเคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคูบัว
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูบัว
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคูบัว
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูบัว
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูบัว
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสาวเอ้
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสาวเอ้
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสาวเอ้

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสาวเอ้
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสาวเอ้

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสาวเอ้
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดนาหลวง
วัดสระกุญชร
วัดสระกุญชร
วัดสระกุญชร
วัดสระกุญชร
วัดสระกุญชร
วัดสระกุญชร
วัดสระกุญชร
วัดสาวเอ้
วัดสาวเอ้
วัดสาวเอ้
วัดสาวเอ้
วัดสาวเอ้
วัดสาวเอ้
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงนรากร
เด็กหญิงเนตรปทุม
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กชายอนุทัย
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายศักดา
เด็กชายบุนยกร
เด็กชายวรวงษ์
เด็กชายสิรวิชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอกประโคน

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงปวิชญา
เด็กหญิงพัชมณ
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงสุริเนตร
เด็กหญิงเสาวนีย์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายวรเพชร
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายวิทยา
เด็กหญิงฉายรวี
เด็กหญิงธัญชนิต
เด็กหญิงภุมรัตน์
เด็กหญิงวรลักษณ์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายพัชระ
เด็กหญิงมารินค่า
เด็กชายกิตตินันท์

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๔

นามสกุล
แพงเพ็ง
ทินกร
ชุ่มเสนา
แผลติตะ
ปตตังทานัง
สุดสวาท
แสนแก้ว
ประพฤตินอก
โมราเจริญ
โคครทิพย์
เสนาโนฤทธิ์
สีบุญ
จุ้ยประโคน
ประพฤตินอก
ชาติมนตรี
พยุหะ
สิมมา
หลงกระโทก
บุพโต
สอนเสนาะ
เดือนแร่รัมย์
ไพรโชติวุฒิ
กรองกรุด
ลือประสิทธิ์
ปะโสทะกัง
สากระจาย
หอมยี่สุ่น
ดอมไธสง
หงษ์งาม
วิเศษวงษา
งามผิว
งามผิว
บราวน์
เกษไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูม
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตูม
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตูม
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงธันยาพร
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงอารียา
เด็กชายจิตรเทพ
เด็กชายพัตรศกรณ์
เด็กชายภากร
เด็กชายสุภกร
เด็กชายศิริโชค
เด็กหญิงมนฑิรา
เด็กชายปวริศ
เด็กชายวิทยนันท์
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กชายวทัญู
เด็กชายวรายุส
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงกุลธิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๒ เด็กหญิงแก้วสิรินทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๙

เด็กชายอนันตสิทธิ์
เด็กหญิงธรชญาน์
เด็กหญิงกานต์ธีรา
เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงธนธรณ์
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายภูมศักดิ์
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงณัฐกฤดา
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายอดิสร
เด็กชายประกิจ
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงวิยดา
เด็กชายกฤษฎา

นามสกุล
นามวงศ์
สุบุญมี
ศรีอำ
ชะเงิมรัมย์
จงรัมย์
ศูนย์รัมย์
สมสา
เครือนาค
ศิริภัคเจริญกิจ
คะครรัมย์
คำเพิ่มพูน
ขาวพา
สุนา
ยิ้มรัมย์
แต้มทอง
โคตรคำตา
พรมมงคล
สาลการ
ไชยรัตน์
ศิริวัย
คำสุวรรณ
ทองเภา
บุดดาชัย
จิตรคง
สุนทะวงค์
มีพิษ
อินทร์ตา
แก้วคำใส
นรินทร์รัมย์
กลำพุทธา
พันธ์ทองหลาง
คงนำ
ไวยธัญญกิจ
ดัดถุยาวัตร
บัวบุญมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง

๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง

๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสวายสอ
วัดสวายสอ
วัดสวายสอ
วัดสวายสอ
วัดสวายสอ
วัดสวายสอ
วัดสวายสอ
วัดสวายสอ
วัดสวายสอ
วัดสวายสอ
วัดสวายสอ
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๘ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๕

เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายศุภกฤษ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงจิรณัฐ
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงอาริษา
เด็กหญิงจุฑาธิป
เด็กชายไกรภพ
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายดนุสรรค์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายนิรวัฒน์
เด็กชายพรมมงคล
เด็กชายสุเมธ
เด็กหญิงธิดารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงวิชญาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงวิสา
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงวริศรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงพัชรกัญญ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๓ เด็กชายคุณพัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๔ เด็กชายชัยวัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๕ เด็กชายภานิธิ
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๖ เด็กชายทักษ์ดนัย
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๗ เด็กชายศรวัสย์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๘ เด็กชายอดิศา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๙ เด็กหญิงกัญญ์วรา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๐ เด็กหญิงธีรญา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๑ เด็กหญิงฉันทนา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๒ เด็กชายนพรัตน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๓ เด็กชายสินทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๔ เด็กชายอนุชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๒

นามสกุล
สุวรรณที
มะมิน
ประทุมวี
จงพูนศรี
ดัดตนรัมย์
เนตรจุ้ย
จงเพียร
ทองเรือง
ชัยลิ้นฟา
สนองจิตเจริญ
ดีเสงี่ยม
เยรัมย์
ทองเรือง
ลมดา
ปริเตนัง
พรหมจอม
นนสาลี
ลิงประโคน
โพธิ์ข่ี
แทนทอง
รื่นรัมย์
บัวบุญมา
ศิริประโคน
ชงรัมย์
ถึงจอหอ
ทองคำ
เบญจมาศ
จันทร์เปง
สวัสดี
เชิดชาย
ชำรัมย์
มหามาศ
เอกา
แคนรัมย์
ดัดตนรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๙

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จรจรัญ
เด็กหญิงอินทิรา ลูกคง
เด็กหญิงกนกวรรณ ดาดผารัมย์
เด็กหญิงพัชรี
ชาติรัมย์
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชำรัมย์
เด็กหญิงจิดาภา ณ บางขวาง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ โยติกา
เด็กชายเขมรุจ พรมนัด
เด็กชายเตชิต
ปอแดง
เด็กชายพจนินทร์ ก้อนทอง
เด็กชายวินทกร สีสุราช
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญทิสา
เด็กหญิงชวัลนุช สุนทรสวัสดิ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กหญิงมาริสา
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กชายทินกร
เด็กชายรุจ
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กชายสุทธินันท์
เด็กชายเอกณภัทร
เด็กชายสุรพล
เด็กหญิงจันทรธิดา
เด็กหญิงจิรภา
เด็กหญิงนิรัชพร
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงนราวดี
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธันวา
เด็กชายวุฒิพงศ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

เคล้าพิมาย
ดารินรัมย์
วิลส์เชียร์
โกสุม
บำรุงแคว้น
แท่นทอง
เยรัมย์
เยรัมย์
หรำนโรจน์
แม้นรัมย์
รอดวินิจ
บัวลอย
ปองพิมาย
คงนำ
จะริบรัมย์
จีนรัมย์
จารัตน์
วาหะรัมย์
พจนะกุล
พจนะกุล
บุษบงค์
กรวยทอง

๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๐๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๐

เด็กชายวุฒิพงศ์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายวรพงษ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนวินดา
เด็กหญิงปณยวีร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๗ เด็กหญิงพลอยปภัศร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงมลธิชา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงศันศนีย์
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายคเชนทร์
เด็กชายธนัญชัย
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงนัทชา
เด็กชายคดิศักดิ์
เด็กชายญัฏพงษ์
เด็กชายคณิศร
เด็กชายกัณธชา
เด็กหญิงศุภากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๔ เด็กหญิงกานต์ญภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายวิธาน
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐรวดี
เด็กหญิงเนตรดาว
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายอาณกร
เด็กชายชนกานต์

นามสกุล
เชยรัมย์
เยรัมย์
นามสาย
ดาวเรรัมย์
แสงทอง
ดาวรีรัมย์
แสนทอง
ดัดตนรัมย์
ชาตรี
เย็นรัมย์
เบญจศีล
มาแก้ว
ดารินรัมย์
ผาละพัง
จำจิตร
เขาไตร
ขิรัมย์
เครื่องพาที
ช่วยพันธ์
ถูกจิตร
สุนทะวงค์
การะเกษ
โชคจินดา
อุดมทรัพย์
หินนนท์
แท่นทอง
ศรีเมือง
ชูยัง
เครือบคนโท
วาพันดุง
รักบุญ
แมลงทับ
ถุนนอก
ศรีมะเรือง
สาราธร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๒๓/๐๔/๒๕๕๔

๐๘/๐๕/๒๕๕๓
๑๐/๐๔/๒๕๕๓
๐๙/๐๖/๒๕๕๓
๒๐/๐๑/๒๕๕๔
๑๕/๑๑/๒๕๕๓

๐๒/๐๘/๒๕๕๓
๑๙/๐๓/๒๕๕๔
๑๗/๐๖/๒๕๕๓

๐๙/๐๑/๒๕๕๓
๐๖/๑๒/๒๕๕๓
๑๓/๑๐/๒๕๕๓

๐๕/๐๔/๒๕๕๔
๑๑/๐๒/๒๕๕๒
๒๖/๐๖/๒๕๕๒

๐๓/๐๓/๒๕๕๒
๒๐/๐๙/๒๕๕๒
๑๐/๐๒/๒๕๕๒
๓๐/๐๗/๒๕๕๓
๓๐/๐๗/๒๕๕๓
๐๒/๐๙/๒๕๕๓
๒๕/๑๐/๒๕๕๓

๐๔/๐๖/๒๕๕๓
๐๕/๐๖/๒๕๕๓
๑๕/๐๙/๒๕๕๓
๑๑/๑๒/๒๕๕๑

๒๕/๐๓/๒๕๕๔
๑๒/๐๓/๒๕๕๔

๐๔/๐๑/๒๕๕๔
๐๗/๐๔/๒๕๕๔
๑๒/๐๑/๒๕๕๔

๒๐/๐๒/๒๕๕๒
๒๗/๑๑/๒๕๕๑

๑๘/๐๔/๒๕๕๒

วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
วัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๑ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

เด็กหญิงปยวรรณ ภูมลา
เด็กชายฟาร์เรลล์ เลสลี่ ย็อกซอลล์
เด็กชายกิตติกวิน หุ่นเภตรา
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีมะเรือง
เด็กหญิงชณากานต์ ชินนะโน
เด็กหญิงชลดา วิเศษพิริยะกุล
เด็กชายณัฐวุฒิ คำคูบอน
เด็กชายนาวิน
ชาติภูธร
เด็กหญิงปพิชญา เรืองไพศาล
เด็กชายปณณวิชญ์ เอมโอช
เด็กชายพิชากร เตาแก้ว
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สาราธร
เด็กชายพีรพัฒน์ กาญจนะ
เด็กชายพีรภัทร ดำเอี่ยมดี
เด็กหญิงแพรวา คงนันทะ
เด็กชายภูวนัย พลฤทธิ์
เด็กชายวรวุฒิ หล่อเหลี่ยม

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

เด็กชายวุฒิไกร
เด็กหญิงสิรินยา
เด็กชายธราธร
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายจตุพร
เด็กหญิงนิชชาวัลย์
เด็กชายวินท์ปภพ
เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายปารเมศ
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงอัยลดา
เด็กชายกนกพล
เด็กชายกรกฤต

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

อันทะยันต์
คะเลรัมย์
แก้ววิเศษ
ศรีษะ
น้อยจัตุรัส
กุลนรา
สมบัติ
ง้าวบุ่งคล้า
มุ่งพูนกลาง
หล้าทองอินทร์
เผลอกระโทก
พงษ์เชื้อ
ม่วงชาติ
จูมบาล
โสสวิง
งามเลิศ
อยู่ในวงศ์
แซงรัมย์

หมายเหตุ

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

๐๙/๐๒/๒๕๕๓
๒๐/๑๒/๒๕๕๒
๑๙/๑๑/๒๕๕๒

๒๓/๐๓/๒๕๕๓
๒๘/๑๑/๒๕๕๓

๑๓/๐๖/๒๕๕๓

๒๐/๐๕/๒๕๕๓
๐๓/๐๙/๒๕๕๓
๑๙/๐๔/๒๕๕๔

๐๔/๐๔/๒๕๕๓
๐๓/๐๗/๒๕๕๒
๐๕/๐๗/๒๕๕๓
๑๐/๐๑/๒๕๕๔

วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๐

เด็กชายคคน
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนาถยา
เด็กหญิงนิรัชพร
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายพีรพัทธ์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงรุ่งกานต์
เด็กหญิงสุธีมนต์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายสรายุทธ
เด็กหญิงกัญญ์ศิริ
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายธนวรรษ
เด็กชายธยงเดช
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงบุศกร
เด็กชายพศิน
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัคพล
เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงรุ่งดาริน
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวราภร
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายสุทธิกร
เด็กชายสุทัศน์
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงนิชธาวัลย์
เด็กหญิงรักติกานต์

วรนุช
อรชุน
ดวงกิตติภูมิ
แมลงผึ้ง
สมัยกุล
พินิจผล
ตุมกา
กิจรัมย์
อิงแอบ
ขันขวา
อินทะ
จันทร์คนยง
โพธิจักร
มีชัย
สีหามาตย์
โชครัมย์
เทพคำ
ธรรมภิรเดช
หอมจันทร์
ศรีชุมพร
ตรีสอน
ขอดประนาม
สุนทะวงศ์
จ้อยหนองบัว
จันทะคำภู
พระโบราณเมือง
อยู่ดี
พุทธิชาติ
จันทร์เขียว
วิเศษกูล
ราชมะโรง
ไข่สีดา
สมตัว
สอนจังหรีด
เหียดไธสง

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก

๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถาวร
๐๕/๑๑/๒๕๕๒
๑๘/๑๒/๒๕๕๓

๒๐/๐๗/๒๕๕๓
๒๗/๐๖/๒๕๕๓
๒๒/๐๗/๒๕๕๓

๐๙/๐๖/๒๕๕๓
๐๙/๑๑/๒๕๕๓
๒๓/๐๒/๒๕๕๔
๒๑/๑๒/๒๕๕๓

๐๔/๐๙/๒๕๕๓
๐๒/๐๙/๒๕๕๓
๒๑/๐๓/๒๕๕๔
๑๙/๐๔/๒๕๕๔

๓๐/๐๙/๒๕๕๓
๐๔/๐๖/๒๕๕๓
๓๐/๑๒/๒๕๕๓

๐๙/๐๑/๒๕๕๔
๐๘/๑๑/๒๕๕๓

๐๔/๐๘/๒๕๕๓
๒๐/๑๑/๒๕๕๓

๐๕/๐๗/๒๕๕๓
๒๕/๐๒/๒๕๕๔

๐๑/๐๔/๒๕๕๔
๐๔/๐๔/๒๕๕๒
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต
โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงรินรดา เหลวกูล
เด็กหญิงวรรณภา จีนเกา
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ กองศักดิ์
เด็กหญิงวิเลิศลักษณ์ สกุลลี
เด็กชายธนภัทร พุทธรัตน์
เด็กชายธีรเดช พลดงนอก
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อภัยศรี
เด็กหญิงวันเพ็ญ ไชยผักแว่น
เด็กชายวิทวัส
โภคา
เด็กชายศุภกฤต อิ่มเขียน
เด็กชายสถาพร พูนแก้ว
เด็กหญิงสุกฤตา แซ่จัง
เด็กหญิงอมรรัตน์ ตรีเมฆ
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชาติประเสริฐ
เด็กชายนราวิชย์ มหาชัย
เด็กหญิงเพ็ญนภา ครุฑประโคน
เด็กชายภานุกร เพียขันทา
เด็กหญิงมลฤดี กาละสีรัมย์
เด็กชายวงศกร บุ้งสิงห์ทอง
เด็กหญิงสาวิตรี เลือดกุมภา
เด็กหญิงสุคลทิพย์ สิมมา
เด็กหญิงกาญจนา กระแสร์
เด็กหญิงกิตติมา สูญนอก
เด็กหญิงจิราพร นนตะพัน
เด็กหญิงฉัตรนริน บุญศรี
เด็กหญิงชลธิชา เพียขันทา
เด็กชายธีรศักดิ์ คุ่ยสมใจ
เด็กชายนัจถวุฒิ ชื่นในจิต
เด็กชายปรมัย อุ้มรัมย์
เด็กหญิงปนประภา เพียขันทา
เด็กชายปยวัช จิตมะกลำ
เด็กหญิงพลอยณิชา ปาละ
เด็กหญิงภัทรธิดา สลายทอง
เด็กหญิงสกุลรัตน์ อำพรรัมย์
เด็กชายสนธยา แสงดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) วัดตาเหล็ง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) วัดตาเหล็ง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) วัดตาเหล็ง

๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) วัดตาเหล็ง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) วัดตาเหล็ง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) วัดตาเหล็ง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) วัดตาเหล็ง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) วัดตาเหล็ง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายสิทธิชัย พยัฆษา
เด็กชายสุพิน
เพียขันทา
เด็กหญิงอะระดา โตหนึ่ง
เด็กหญิงเบญญาภา ศิริพล
เด็กหญิงปานชีวา สำเริญรัมย์
เด็กหญิงพรพรรณ ศรีวรรณ์ทา
เด็กหญิงภัทราพร เกษรนวล
เด็กชายวีระวัตร กองคำ
เด็กชายศักรินทร์ ไชโย
เด็กชายอธินันท์ กุลพินิจ
เด็กชายอาทิตย์ มหาโยธี
เด็กหญิงนิสา
แสงสุวรรณ์
เด็กชายรภีพัทร์ กันหาอาจ
เด็กหญิงวรกานต์ ชำนาญรัมย์
เด็กหญิงเก็จมณี พรมเมล์
เด็กชายขจรเดช มงคลกูล
เด็กชายคิมหันต์ ไอคอนรัมย์
เด็กหญิงชญานุช พวงมาลัย
เด็กหญิงชลธิชาดา ปกษา
เด็กชายชัยวัฒน์ แสวงนาม
เด็กชายณรินทร์ธร ฤทธิ์ไธสง
เด็กชายทองเทพ ยังทองหลาง
เด็กหญิงนภัสสร บุญชำนาญ
เด็กหญิงเบญจพร ยี่จอหอ
เด็กหญิงปริศนา อยู่ภักดี
เด็กหญิงปยธิดา เข็มเพ็ชร
เด็กหญิงพรพรรณรายณ์ พิชัยเสน
เด็กหญิงพรรนรี เข็มบุปผา
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อุบลเผื่อน
เด็กหญิงแพรวา นิมขุนทด
เด็กหญิงแพรวา โสวาที
เด็กชายภูกะพง โสวาที
เด็กชายยศพัทธ์ ตุ่นวงษา
เด็กหญิงวรจิรานุช ชุ่มจังหรีด
เด็กชายวรรณธัช โนนกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประคอง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประคอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงวรรณนิสา
เด็กหญิงวารุณี
เด็กหญิงวาวิรุณ
เด็กชายศรุตติพงศ์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงศิริกานต์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายศิริศาสตร์
เด็กชายกุศลิน
เด็กหญิงตรีภะกา
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายนที
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูธเนศ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๔ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงลดาวัลย์
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายสุริยวงศ์
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอาภาภัทร
เด็กหญิงชญาปทม์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงตรีรัตน์
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรทัศน์
เด็กชายนพดล
เด็กชายปกปอง
เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงปาลิตา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

กฤษวี
วาดผักแว่น
ตุ่นวงษา
เข็มเพ็ชร
ปรินรัมย์
บุญรอด
ชูรัตน์
คงสอดทรัพย์
นุชพงษ์
สุนทรสวัสดิ์
ฤทธิ์แรง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

เข็มบุบผา
ใจกล้า
สงกูล
จันดาวงค์
คงทิพย์
ชนะกูล
อัครจักร
สกุลทอง
อาจทวีกุล
ชุ่มเย็น
สอนเขียว
หมั่นกิจ
พงษ์เนตร
จีรังโคกกรวด
ทองสง่า
อัดจันทึก
เข็มช่อ
กฎมัจฉา
ตะวันหะ
บัวคำ
เวชรัมย์
เกิดช่อ
ปานเพ็ชร
ทองดี

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองปล่อง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองปล่อง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองปล่อง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองปล่อง

๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๐ เด็กหญิงภัทรศิกานต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๓

เด็กชายภานรินทร์
เด็กชายภูมิอนันต์
เด็กชายวิชัย
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายวิวรรธน์
เด็กชายศิรภัทร
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กหญิงศุภนุช
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงทิพย์เกสร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายนัฐภูมิ
เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงวิศรุตา
เด็กหญิงอักษร
เด็กชายกรตะวัน
เด็กชายโกวิทย์
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายปรมัต

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๔ เด็กหญิงปนชญากาญจน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๔

เด็กชายเมธาวิน
เด็กชายฤทธิ์ติพร
เด็กหญิงวรรณนิภา
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายชลการ
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กชายณัฏฐกร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธีรพล
เด็กชายธีรภัทร

นามสกุล
มุ่งดี
เรืองเดช
แนวมั่งมี
ศรีโสภณ
ร่มกลาง
วงศ์วัง
หมั่นนึก
จันทร์วิเชียร
ทองดี
จันทร์วิเชียร
คมขำ
พรมวิจิตร
เหล่ารัมย์
สุมะหิงพันธ์
ใจกัด
สมเพาะ
น้อยเพ็ง
ทินราช
เพลงกระโทก
สกุลรัตน์
หนองยาง
เลิศศาสตร์
ศรีนนตรี
ศรีชุม
พรมทองดี
เขาเขจร
ยิ่งนาม
สวัสดิ์ประภา
โจมรัมย์
ธันยาพรกุล
มุ่งหมาย
มะลิซ้อน
จะเรืองรัมย์
โจมรัมย์
เจิมรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่อผกา

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่อผกา

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านช่อผกา
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหนองเทา

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหนองเทา
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุหนองเทา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหนองเทา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหนองเทา

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุหนองเทา
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุหนองเทา
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุหนองเทา

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายภัทร์นรินท์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๖ เด็กชายภูมิศักดิ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๗ เด็กชายภูริพัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๘ เด็กชายภูวนารถ
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๙ เด็กชายมานิตย์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๐ เด็กชายรุ่งรวิน
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๑ เด็กชายลาภวัต
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๒ เด็กชายวีรเดช
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๓ เด็กชายศักดา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๔ เด็กชายศุภวัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๕ เด็กหญิงสิริหทัย
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๖ เด็กหญิงสุชานาถ
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๗ เด็กหญิงสุปรีญา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๘ เด็กหญิงอรรัมภา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๙ เด็กหญิงอินธิรา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๐ เด็กชายก้านกล้วย
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๑ เด็กชายเจษฎา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๒ เด็กหญิงณัฐณิชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๓ เด็กชายธนชาต
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๔ เด็กชายธนวัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๕ เด็กชายธราเทพ
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๖ เด็กหญิงธัญสินี
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๗ เด็กชายธีระเทพ
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๘ เด็กหญิงปาลิตา
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๙ เด็กชายเพชร
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๐ เด็กชายภาคีนัยต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๑ เด็กชายวีรพล
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๒ เด็กหญิงศิตางค์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๓ เด็กหญิงกรทอง
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๔ เด็กชายกฤติพงศ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๕ เด็กชายชินกร
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๖ เด็กชายชิษณุพงศ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๗ เด็กหญิงณัฐมน
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๘ เด็กชายณัฐิวุฒิ
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๙ เด็กหญิงตติยาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๕

นามสกุล
ทองสงฆ์
เดียมประโคน
โยธาภักดี
บำรุงแคว้น
บุญคง
อุตสาหรัมย์
การะรัมย์
จิตรรัมย์
เจริญรัมย์
ปญญารัมย์
โจมรัมย์
สบายดี
วังใหญ่รัมย์
บุญเจริญ
สีเสมอ
แก้วสุข
ชินรัมย์
ศรีอุทธา
ถาวรรัมย์
จันทะบุรี
อินัง
ปลื้มกมล
แย้มชู
ปลื้มกมล
มั่นยืน
ไชยเขตต์
มะณารัมย์
ภักดิ์สอน
สมสวย
สุขหนุน
สิงห์โตทอง
กันรัมย์
ใหญ่รัมย์
ครุฑประทาน
โชงรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดโคกเหล็ก
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วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
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วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
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วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๕

เด็กชายทักษพร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนงนุช
เด็กชายนรินทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๖

เด็กชายนรินทร์โชติ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๗

เด็กชายนันทภพ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงพลอยชมพู

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงพลอยปภัส

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงเมริษา
เด็กชายยศกร
เด็กชายยศกร
เด็กชายวงศธร
เด็กชายวรกานต์
เด็กชายวสุ
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสันต์ภพ
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กชายหัสดิน
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอภินันโชค
เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายเสกสรรค์
เด็กชายเกื้อกูล
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๔

นามสกุล
โยธาภักดี
เจียมรัมย์
โจมรัมย์
บุตรงาม
ทะรารัมย์
เกือกรัมย์
จะโรรัมย์
สีสวย
โจมรัมย์
พลอยรัมย์
ทองสงฆ์
ช่วยรัมย์
คะเชนรัมย์
แสงขันธ์
เจือรัมย์
ดาวตะคุ
ตะนุมาตย์
เสืออำ
ระฆังทอง
สระแก้ว
เสือชาติ
ธีรวิภูศิริ
เจียมรัมย์
คงสุดี
สิงห์บัวขาว
เจียรัมย์
ประเสริฐศรี
คะเชนรัมย์
จะเรรัมย์
จอยรัมย์
ด่านศรีสุข
เจนรัมย์
จะริบรัมย์
ยิวารัมย์
ทะนวนรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๕

เด็กชายปญญพัฒน์ จะแรมรัมย์

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๖

เด็กชายวรวิทย์ เจริญรัมย์
เด็กหญิงวิราวัลย์ โจมรัมย์
เด็กหญิงศศิกาญจน์ เจริญรัมย์
เด็กหญิงสุภัทรา รอบแคว้น
เด็กหญิงกนกวรรณ ดิษฐผักแว่น
เด็กหญิงกนิษฐา คันขจร
เด็กหญิงกมลวรรณ ชะวูรัมย์
เด็กหญิงกัญญาพัชร สิทธิภัทรสกุล
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชะมอนรัมย์
เด็กหญิงขนิษฐา บุญเจียม
เด็กชายคเนทร์ ไชยสุวรรณ์
เด็กหญิงชนาภา วงศ์ไม่น้อย
เด็กหญิงชลพรรษ ริทธิวงศ์
เด็กชายโชคดี
พันธ์ศรี
เด็กหญิงณัฏธิดา ช่างเกวียน
เด็กชายณัฐพล ดิบขุนทด
เด็กชายณัฐวุฒิ ทิรอดรัมย์
เด็กชายทศพร ยุติธรรม
เด็กหญิงทอฝน ทะยานรัมย์
เด็กชายทัตธน ซ่อนกลิ่น
เด็กชายแทนคุณ อนุสุวรรณ์
เด็กชายธนโชติ อินทะรา
เด็กชายธนพล ลาลุน
เด็กชายธนพัต พิมล
เด็กชายธนภัตร์ คงรัมย์
เด็กชายธนวัฒน์ ชะลุนรัมย์
เด็กชายธนายุต คำศรี
เด็กชายธวัชชัย ดีชัยรัมย์
เด็กหญิงธัญญาพร จะชินรัมย์
เด็กชายธีรวัชร เว่ารัมย์
เด็กชายนันฐวุฒิ โพธิ์ไชยเลิศ
เด็กชายปฏิภาณ รสหอม
เด็กชายประกาศิต ซ่อนกลิ่น
เด็กหญิงปยธิดา ภูมิชัย

๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๙

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๓

เด็กชายพนา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงมาริสา
เด็กชายระพีพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๕

เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายสุริยนต์
เด็กหญิงอรทิชา
เด็กหญิงอลิสา
เด็กชายอิทธิบูรณ์
เด็กชายเอกภพ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายกรวิน
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายคชภัค
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงจุฑามณี

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๔

เด็กชายเจริญทรัพย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๕

เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชัยภัทร
เด็กหญิงชีวาพร
เด็กชายณพดล
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนโชติ

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๔

นามสกุล
รักวงศ์ประยูร
ตระกูลรัมย์
ตรีวิเศษ
ไวยครุฑ
เกิดอรุณ
วิชายงค์
เชือนรัมย์
เผ่าพิพัฒน์
จ่าเมือง
รสหอม
สีทรราช
ช่วยพันธ์
วิเชียรรัมย์
ยะมะกุฉิ
ราชศิลา
สุขมะณี
อินทร์นางรอง
พิมพากุล
เหลืองชัยศรี
ชงรัมย์
มีมัน
ช่างเกวียน
กุยรัมย์
เกิดผล
โอสถประสาท
ทิรอดรัมย์
ลายนำทอง
ดีลส์
บำรุงแคว้น
วงษ์ละคร
เย็นรัมย์
ชารัมย์
สวัสดิ์รัมย์
อึ่งเส็ง
ทารัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๗

เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายธีระพงศ์
เด็กหญิงนนท์ธิดา
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนิโคล
เด็กชายปฏิพัท
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายประวิทย์
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงพิชญ์ชฎา
เด็กหญิงพิรดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๘

เด็กหญิงพิไลพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงพีรพัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูมิพันธ์
เด็กชายภูริ
เด็กชายยุทธเนศ
เด็กชายวรายุทธ
เด็กหญิงศรีวรรณ
เด็กหญิงโศภิษฐา
เด็กหญิงสาริศา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายสุพล
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอติชาติ
เด็กชายอนงค์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอภิรักษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๙

นามสกุล
วงศ์เมือง
มอญรัมย์
พิทักษ์สาลี
ขันอาษา
แก้ววงษา
อินทร์พิทักษ์
ชะวูรัมย์
รสหอม
ช่างเกวียน
กางรัมย์
เจริญใหญ่
ผันสำโรง
สาราจารย์
คะเลรัมย์
ดอกปาน
เย็นประโคน
วินรัมย์
ตุยรัมย์
ฉวีนวล
ชะลุนรัมย์
แขรัมย์
มุกดารัมย์
ตรีวิเศษ
แก้วอรสาน
ชะงักรัมย์
ศรีบุญเรือง
วันเลิศ
ชะใบรัมย์
วรวงษ์
บุบผา
สังจะโปะ
พันธ์ศรี
ชะอ้อนรัมย์
คำเสียง
เฉียบแหลม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงอิสยาห์พร
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายทวีรัฐ
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายธีระเดช
เด็กหญิงนีรนุช
เด็กชายพชร
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายณรงค์
เด็กชายลือชา
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กหญิงกรวินท์
เด็กหญิงณัฐสินี
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนยศ
เด็กหญิงพรประภา
เด็กชายพุธชัย
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวิชยุตม์
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงชุติกานต์
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายไพรวัลย์
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงมีนตรา
เด็กชายยศวริศ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวรัญู

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๔

นามสกุล

โพธิ์ทอง
มาศรักษา
มาตรไธสง
บุญญาการ
พิมพ์ศรี
วงศ์อัศวนึก
มูลคำ
บรเพ็ชร
ศรีนนท์
ผลบุญ
อับปะมะโต
อึ้นพวง
หารี
นาคเครือมี
ดอกไม้
ชมภูพาน
นาเพ็ก
อินสำราญ
โรจน์ธนิยกุล
สีอาด
พาพาน
จันทร์จำปา
ศาลางาม
สีชาลี
ชัยนา
ปสันเทียะ
เอียนรัมย์
ธารีรมย์
พลแก้ว
เจิงรัมย์
บัวหอม
อ้วนสุทธิ
พิมานรัมย์
กรีรัมย์
เลิศหงิม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดโนนสวรรค์
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๒

เด็กชายวีรเทพ
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กหญิงจีรนันทร์
เด็กชายฐิติพล
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายนฤเบศน์
เด็กชายพันธวัช
เด็กชายพิทยา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายภัทราวุฒิ
เด็กหญิงภาวิตา
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กหญิงสุพรรณี
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอังคณา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงอุทัยวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงจิรานันท์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงพิมพ์วิไล
เด็กชายธรรมจักร
เด็กชายธันวา
เด็กชายวชิรพล
เด็กชายวิทยา
เด็กชายแสงนาค
เด็กหญิงอรนภา
เด็กชายเกรียงไกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๔ เด็กหญิงชิเนเมเร็ม เกรซ
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๕

เด็กชายโชคอำนวย

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๖

เด็กชายฐิติพล
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายธีรภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๙ เด็กหญิงประภาภัทร

นามสกุล

เชื้อรัมย์
เจริญนาม
บุญเผือก
สุภิษะ
ชำเลืองฤทธิ์
มะโนบาล
ไกรทอง
ชะลุนรัมย์
สียนตร์
นากอก
รุ่งเรือง
อินัง
อินทร์สมบัตร์
เศรษฐกุญชร
ศิริสุข
ญาติรักษ์
ฉัตรทัน
ชะเวิงรัมย์
สร้อยสุวรรณ
ในพิมาย
จะอำรัมย์
ชำรัมย์
ปะรัมย์
พนารินทร์
ทัพทานี
เวียงคำแก้ว
จะอำรัมย์
สอนสีดา
จันทร์ตะเคียน
เอสเซแวแกว
เมรุต
ยิ้มรัมย์
พูนจันทราโลก
ใจกล้า
วิสัยเกตุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดบ้านตะโคง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง
วัดดงกระทิง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายราเมศร์
เด็กหญิงวรรณนิสา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กชายวรัญู
เด็กหญิงวันเพ็ญ
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวีรดา
เด็กชายสุวพัชร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรสา
เด็กหญิงอริสา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงไอยารินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงทิพวรรณ์
เด็กชายกฤตพจน์
เด็กชายกฤษฎา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงกัญญาภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๙ เด็กชายเกียรติประภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๓

เด็กชายคุณณกรณ์
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายพงศ์วรา
เด็กหญิงวนัชญา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงสุธิชา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กชายชินณกร
เด็กชายชูศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๔

เด็กชายฐาปกรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๒

นามสกุล
ยมสันเทียะ
มาดี
ไสยลา
สีสมงาม
บุญชูตน
แช่มรัมย์
เกาะประทุม
ชะดารัมย์
ตะโสรัตน์
ประดับคำ
อินทร์สำราญ
ชะใบรัมย์
วงศ์กลม
ชูคะรัมย์
เกลียวทอง
ขันชะนะ
รัตนวงค์
ฉะอิมรัมย์
เพียรงาม
สกิมงาม
ชะงักรัมย์
มาศรักษา
กล่าวสุข
อุไรรัมย์
หอมเนียม
ชะโลมรัมย์
เกิดผล
วงษ์เพิก
สังสิทธิ์
ทันผดุง
ปลาตี
สมทา
ขันทอง
สืบเทพ
จำลองกูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง

๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเย็น
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงเย็น

๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก

วัดดงเย็น
วัดดงเย็น
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดบ้านกระหาด
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๕

เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงนิชา
เด็กชายบุญสืบ
เด็กหญิงปกกิ่ง
เด็กชายปยะกรณ์
เด็กชายพสุเทพ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายภานุเดช

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๕ เด็กหญิงวรรณวิสาข์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงสุชาลิตรา
เด็กชายอรรถนนท์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงชนิกา
เด็กหญิงณฐิตา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กชายปญญพัฒน์
เด็กชายปติภัทร
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายวีระชัย
เด็กหญิงสายนำผึง้
เด็กหญิงเสาวรส
เด็กชายกัญจนพงศ์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายฐิติกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงณัฎฐารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๓

เด็กชายทรัพย์ทวี
เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กชายสุทิวัส

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๙

นามสกุล

อิ่มสำราญ
สุขอุดร
เนาวิรัตน์
ตรีวิเศษ
เฉลิมรัมย์
เทาดี
เชิดรัมย์
เฉลิมรัมย์
บุญศรี
จำปาบุรี
เขินไพร
บุญพลอย
ประเสริฐสวัสดิ์
จะทารัมย์
ชนัดรัมย์
ชะนอบรัมย์
กระจางจิตร์
พันสถาน
อิ่มสำราญ
กันหานุ
ยานุวงศ์
ทองขัน
วงค์สุรินทร์
นามคำ
เวียนนอก
ลอแท
แม่ต้านวัฒนกุล
สำพุทธ์
ลุนสอน
อันรักษา
แสนวงค์
จอมแก้ว
เตียงตั้งรัมย์
แสงจันทร์
อุดร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวงษ์วารี

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวงษ์วารี

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวงษ์วารี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดปลัดปุก
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงนลินรัตน์
เด็กหญิงเบญญาภา
เด็กชายปราการ
เด็กชายวชิระ
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายวุฒิศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงกันยา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายปรัตถกร
เด็กหญิงพิมญดา
เด็กชายยุติวิชญ์
เด็กหญิงเรนุกา
เด็กหญิงอรจิรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงอสมาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๗

เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายเดชากร
เด็กหญิงธัญณิชา
เด็กชายภานุเดช
เด็กชายสัญญา
เด็กชายสันติสุข
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กชายชยางกูร
เด็กชายชินภัทร
เด็กชายดนัย
เด็กชายทรงยุทธ
เด็กชายทัตพิชา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายธราเทพ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๔

นามสกุล
นิยมทอง
กอไธสง
จันรัมย์
พลภูเมือง
พูนศิริ
กิริรัมย์
แสนมณี
สิทธานนท์
จำปาหอม
เคนคำจันทร์
ศรีวิชิต
พวงพลอย
เพียรดี
อุ่นมาร
แม่ต้านวัฒนกุล
ชูสีนาค
พรมสุวรรณ์
อุดร
เข็มไธสง
ปนแก้ว
จันทร์ทิม
บุ่งง้าว
ชำนิกล้า
พันธ์จริต
กายไธสง
เจริญไธสง
มีสกุล
กงใจ
จ่างจันทา
วอง
มาลี
ตรึกตรองรัมย์
กีธันวา
สาเจริญ
จาดขำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวงษ์วารี

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวงษ์วารี

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวงษ์วารี

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวงษ์วารี

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงนฤพร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กหญิงรัฐฑิยา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวัชริณธร
เด็กหญิงศุภธิดา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุทธิมนต์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายอภิสิทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๘ เด็กชายกฤษณกัณท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๑

เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงจุฑามาส
เด็กหญิงณัฐธิมา
เด็กหญิงทาริสา
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงพรชนก
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัคพงศ์
เด็กชายวิรัช
เด็กหญิงปาริฉัตร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงกันติชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงเกษตรรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๕

เด็กชายทรงธรรม
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงเพ็ญนภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๙

นามสกุล

แซ่เติ๋น
ถาวรสันต์
พิมพ์โคตร
บวชไธสง
ขานหัวโทน
ราชบุรี
จำรัส
ศรีมหาพรม
ยินดี
เดิมทำรัมย์
ดำสูงเนิน
ปุยะโท
ฉลองภาค
พรมยาลี
รัตนานุรัตน์
จรูญไธสง
มะโน
ชิลวงค์
กองคำ
ชนะหาญ
เลไธสง
เดิมทำรัมย์
ฉลองภาค
บุ่งง้าว
แคว้นไธสง
สายแสง
เฉื่อยไธสง
หวังผล
พรมทอง
โพธิ์ภักดิ์
ปอกระโทก
ภูบุญมี
ดวงจันทร์
สังฆนาค
เจนไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านข่อย
๒๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านข่อย

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย

๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบวร
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๐

เด็กชายภัทรกร
เด็กชายวีระพล
เด็กชายสายชน
เด็กชายสิริพงษ์
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกิ่งฟา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายชินาธิป
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงณิชานาฎ
เด็กชายเดชชาติ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายพรอนันต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๔

นามสกุล

เกิด

ศรีชู
สนามทอง
แคว้นไธสง
แสนรัมย์
เข็มโพธิ์
กั้นเกษ
เชื้อหนองปรง
แพงเพ็ง
จันทเสริม
อำไธสง
วิบุลย์กุล
บุญลำ
จุลไธสง
คามไธสง
มากทรัพย์
แสนมะณี
โพธิ์ฝาย
น้อยมั่น
เปงทอง
วัชรเลขะกุล
กั้นเกษ
แพงคำฮัก
เด็กหญิงภัทริกาญจน์ คนงาม
เด็กหญิงภูริตา เกลี้ยงไธสง
เด็กชายโภควินท์ จริงไธสง
เด็กหญิงมะลิสา ธงสันเทียะ
เด็กหญิงรุ่งทิวา กาสินธุ์
เด็กชายวงศธร คาดไธสง
เด็กหญิงศุภกานต์ สถิระนาคะภูมินทร์
เด็กชายสวภัทร ลอยสนั่น
เด็กชายหัสดิน ศิริพรมมา
เด็กชายอิทธิเชษฐ์ แสงจันทร์
เด็กหญิงอุทัยลักษณ์ ทรัพย์อุดม
เด็กหญิงฐิติวรรณ มณีกัญย์
เด็กหญิงกชกร ชำนาญสิงห์

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านข่อย

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์

๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์

๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านข่อย
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๕

เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายจิรกร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปาหนัน
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงฐิรญา
เด็กชายกฤตภาส
เด็กหญิงจิตรานุช
เด็กชายชลกร
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชื่นกมล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายนนทกร
เด็กชายบูชิต
เด็กชายพลภัทร
เด็กชายพลวรรธน์
เด็กชายพิชุตม์
เด็กหญิงภัทรภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๙ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงมยุรี
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวสุรัตน์
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กชายสันเพชร
เด็กชายอภินันท

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๖

เด็กชายณธนกฤษณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๗

เด็กชายณิชคุณ
เด็กหญิงอธิษฐาน
เด็กชายณัฐนนท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๙

นามสกุล
ชูชีพ
เดี่ยวไธสง
เทพจิตร
คำรอด
แปะหลี
ฉอ้อนศรี
สวนไธสง
คำพิมาย
แปวไธสง
ถาวรสันต์
แสนมณี
สวนไธสง
ชูพันธ์
โชคกล้า
ฉำสันเทียะ
ทองสุดสวัด
แพงเพ็ง
สีดา
ดวงกัญญา
แฉล้มไธสง
รัตนมากรณ์
รัตนมากรณ์
วิไลย์ฤทธิ์
ฉำสันเทียะ
นาคเครือ
พลมีเดช
นวลผ่อง
ปดทุมมา
ปดทุมมา
ตุงไธสง
จินดาวัล
สายสุด
ฉวีวงค์
นาโสก
สุ่มมาตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอน
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอน
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอน
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน

๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอน

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอน
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงวริณธิรา
เด็กหญิงกรวิภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงกุลริศา
เด็กชายคุณาสิน
เด็กชายจิรายุส
เด็กชายเจมมี่

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๔

เด็กชายชยากร
เด็กชายชลภัทร์
เด็กชายชวิน
เด็กหญิงชัญญาดา
เด็กหญิงชาลิดา
เด็กชายชินาธิป
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กหญิงณัฐนภา
เด็กหญิงณัฐพิชชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเดชดนัย
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนวิยา
เด็กหญิงปนันดา
เด็กหญิงประภาพร
เด็กชายปริพัฒน์
เด็กชายปญญ์
เด็กหญิงปุญญรัสมิ์

นามสกุล
ทุมาโต
ศรีวงศา
เชิดไธสง
ศิริวัฒนวงศ์
สีไธสง
สอนใต้
เศษศรี
มะณีสุวรรณ์
สิทธานนท์
ลีช
ทองเฟอง
สีต่างวงค์
จำปาศรี
คมพยัคฆ์
โฉมศรี
เซี่ยงเห็น
สามงามยา
ถาบุตร
สอนจันดา
อารีย์กุล
บุตรวงษ์
ชัยเดช
จันบัวลา
นพไธสง
คาวะดี
ไพรเผือก
เวหา
เสาไธสง
พัดไธสง
บางขุนทด
ละกังถา
ปดไธสง
บุญเปง
มาลานนท์
วิเศษชุมพล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง
วัดโพนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๕ เด็กหญิงพรชนากานต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงพัชราไม
เด็กชายพิชิต
เด็กหญิงพิรญาณ์
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายมนตรา
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายระฟา
เด็กชายรัฐภาพ
เด็กชายวงศพัทธ์
เด็กหญิงวชิราพร
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กชายวรัญู
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงวันใหม่
เด็กชายวิทยา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงศิริภัสสร
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุขรดา
เด็กหญิงสุคนธวา
เด็กชายสุธินันท์
เด็กชายเหมพงศ์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายอัจฉริยะ
เด็กชายอัษฎายุทธ
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงปาลิตา

นามสกุล

เริ่มรักรัมย์
พลยางนอก
เสริฐภูเขียว
เครือพงษ์ศักดิ์
ว่าความดี
ศิริโภคานนท์
วุฑฒิชัยพันธุ์
เกตุวุ่น
โสเมือง
ประจงเศรษฐ
มากกระโทก
ตัวดี
สิ่วไธสง
นากลาง
มัธปานัง
พิมาย
คำดี
สาหับ
อ่อนไธสง
วอไธสง
ทำเลนา
ศรีละเสน
เหลื่อมกลาง
กิติสกนธ์
พรอยู่ศรี
พวงพิมาย
ล้างปา
เวียกไธสง
แปกลาง
แดงชำรัมย์
แรกไธสง
รุ่งเปา
โคตรมงคล
สมัครการ
โข่มรคา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๘/๑๐/๒๕๕๓
๒๕/๑๑/๒๕๕๓

๐๓/๐๓/๒๕๕๔
๐๓/๐๕/๒๕๕๓
๑๙/๐๔/๒๕๕๔
๑๗/๐๘/๒๕๕๓
๑๕/๐๖/๒๕๕๓
๑๒/๑๒/๒๕๕๓
๒๘/๑๑/๒๕๕๓

๑๔/๐๕/๒๕๕๔
๒๙/๐๕/๒๕๕๓
๒๙/๐๕/๒๕๕๓

๐๓/๐๖/๒๕๕๓
๑๒/๐๗/๒๕๕๓

๐๕/๐๖/๒๕๕๔
๑๐/๐๑/๒๕๕๔
๑๐/๑๒/๒๕๕๓
๒๘/๐๑/๒๕๕๔
๑๓/๑๒/๒๕๕๓

๑๖/๐๔/๒๕๕๔
๑๓/๐๓/๒๕๕๔

๐๖/๐๒/๒๕๕๔
๒๗/๐๖/๒๕๕๓
๒๘/๑๐/๒๕๕๓
๒๑/๐๔/๒๕๕๓
๒๐/๑๑/๒๕๕๓
๒๕/๐๑/๒๕๕๔

๒๐/๐๑/๒๕๕๔
๐๑/๐๕/๒๕๕๔
๑๑/๐๑/๒๕๕๔
๑๓/๑๑/๒๕๕๓

๑๐/๐๔/๒๕๕๔
๒๘/๐๘/๒๕๕๓

๐๔/๐๗/๒๕๕๑

วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงพรประภา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชินวัตร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปริฉัตร
เด็กหญิงพรรณทิกา
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายภานุวัตร
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงอภินันธิญา
เด็กหญิงจันทร์ฟา
เด็กหญิงชมพูทิพย์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงวรรณสิริ
เด็กหญิงศิรดา
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กชายสุดที่รัก
เด็กหญิงกนกวรรณ
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายชนม์ชนันท์
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงณัฐมนต์
เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงปยะนุช
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวิภารัตน์
เด็กชายวีรชัย
เด็กหญิงสรัลนุช
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงญาณิศา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๔

นามสกุล
แสนเวียง
กลางจันทึก
พยัคฆา
เสาโร
สุขรินทร์
สุขสัตย์
ละเอียด
สุดงาม
คุ้มชุมแสง
กองศรี
เสนนอก
สุขรินทร์
ชูอิฐจีน
วิเสโส
ยิ้นรัมย์
ชำนาญเชื้อ
เหลือสืบพันธ์
คนชุม
ทองกลาง
ครูเจริญ
จรัสสัน
แปนชุมแสง
เหมือนมี
เนินไธสง
ทองดำ
จันทร์เทศ
กิจสีสุข
ปลาโพธิ์
รังพงษ์
ปรีชากูล
ลังประเสริฐ
พงษ์วิเศษ
เพิ่มพูน
เหลือสืบพันธ์
ปรือปรัก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย

๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วัดแพงพวย
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม

วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๓ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงธิชากรณ์
เด็กหญิงพิชนิกา
เด็กหญิงกฤติกานต์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กชายปองศักดิ์
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายพชร
เด็กหญิงพิมพ์ธิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงวรธิดา
เด็กหญิงวรรณิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงศศิกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๑

เด็กชายณัฐกรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๓

เด็กชายปวริศว์
เด็กหญิงปยะพร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอนุกูล
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายกฤษฏิ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงประนัดดา
เด็กหญิงปลายรุ้ง

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๘ เด็กหญิงพัสตราภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๙

เด็กชายวรพล

นามสกุล
รังพงษ์
รวมใหม่
พงษ์เภา
สกุลไทย
ศิลา
เครือพิมาย
วรรณกิจ
สมัครธัญกิจ
หาสูง
สุรายรัมย์
ชวนอาจ
คอนรัมย์
สามารถรัมย์
แสนสุข
บุญเขื่อง
ขจรนาม
วรรักษ์
สิงห์มี
แก้วมณีเนตร
ถาวรรัตน์
กัณณารักษ์
สวยกิจ
อาญาเมือง
อาญาเมือง
ใหญ่สมพงษ์
ศรีทะวงษ์
แยงไธสง
ธรรมธุระ
วงค์จำปา
บุญมา
โผนคำ
มาราศรี
พงษ์วัชรากร
เขื่อนมั่น
ไกรใหญ่

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลิง

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนวน

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนวน
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนวน

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนวน
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนวน
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนวน
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนวน
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนวน

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงวรัญยา
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กชายสุระกฤต
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กหญิงเกตน์สิรี
เด็กชายคณิษร
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กชายสุภิวัฒน์
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายแสงสุรีย์
เด็กหญิงอภิชนันช์
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงขวัญหทัย
เด็กชายคริษฐา
เด็กชายณัฏฐพงศ์
เด็กหญิงณิชนันท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงปย์วรา
เด็กหญิงพรญาณี

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๕ เด็กหญิงแพรวแพรวา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กชายศักดิ์สิทธ์
เด็กชายสมรัก
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุวิชญา
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายอุดมศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงไอลดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๒

นามสกุล
มุ่งดี
ดวงตา
สัพเนตร
รักพร้า
แก้วคำไสย์
บุญรอด
เส็งนา
อินทะโชค
เกตุหอม
แน่นตีนผา
บุญกอง
เพ็งธรรม
บริวาร
วงศ์ศรีรัตน์
อยู่ญาติมาก
โกยรัมย์
แสงแท้
เวิดสูงเนิน
ฝนโคกสูง
ชลภูมิ
โพธิ์ละเดา
บุญเที่ยง
แห้วทอง
พูนขุนทด
คำนาค
ศรีไศล
นามปญญา
วงค์ชำนาญ
เครือพิมาย
นอกไธสง
พรสวัสดิ์
ฝางคำ
ใจกล้า
พงษ์สระพัง
แสนสระ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา วัดศิริมังคลาราม

หมายเหตุ

๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา วัดศิริมังคลาราม

๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา วัดศิริมังคลาราม
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๑

เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายกรกฤต
เด็กหญิงกัญญาณี
เด็กหญิงกันยากร
เด็กหญิงกีรติกานต์
เด็กหญิงกีรตินันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงจิตรกัญญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๓

เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายชีวา
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนวันต์
เด็กหญิงธันยาพร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงนิชนันท์
เด็กหญิงประวิสา
เด็กชายปญญากร
เด็กชายยศกร
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวารุนี
เด็กชายศิลายุ
เด็กหญิงสงกรานต์
เด็กหญิงสาธินี
เด็กหญิงสาธิมา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุชาพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๙

นามสกุล
จันทาทุม
ศรีมหาพรม
บุญเที่ยง
วงศ์ชำนาญ
สิงแก้ว
ผลบุญช่วย
ผลบุญช่วย
บำรุงการ
โคดศรีเมือง
ศรีมุงคุล
ที่รัก
ที่รัก
เจือทอง
เขาโคกกรวด
บุรีรัมย์
ชูรัมย์
ทองวิเศษ
ตุ้มนอก
ที่รัก
เถาวัลย์
ประทุมศิริ
แปมจำนัก
พงษ์เจริญ
ทองพราว
ฉิมปรุ
ผมทำ
ไวยากรณ์
บุญเที่ยง
สอนฤทธิ์
แตงแก้ว
ไทรทองมี
พรหมบุตร
พรหมบุตร
พิลึกนา
พลเยี่ยม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายอนันดา
เด็กหญิงอภัสนันท์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอรรถสิทธิ์
เด็กหญิงอัจฉรียา
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวรายุส
เด็กชายนันธภัทร
เด็กชายพีระพล
เด็กชายวิชาฤทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายธนภูมิศักดิ์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธิติพันธ์
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กชายภูมิรภัทร
เด็กชายวันฉลอง
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายสรยุทธ
เด็กหญิงกวิธิดา
เด็กชายไตรภพ
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงภาสินี
เด็กชายวัชริศ
เด็กชายกวินภพ

นามสกุล
เส็งนา
เครือพิมาย
อ่อนหางหว้า
สูหา
ผมทำ
ที่รัก
สิงแก้ว
แดนพิมสาย
ปริตวา
เหนือจันดี
ตลับไธสง
แสนศรี
ช่วยกระโทก
กิ่งก้านนาค
ประทา
ที่รัก
วงษา
ซึมรัมย์
โพธิ์ธูป
ช่างทำ
โพธิ์วิเศษ
คำทอง
โชติชุ่ม
อุ่นทรัพย์
ชาญชรา
พันทะราบขวา
ไม้สูงเนิน
สินธุรัมย์
ทำนา
สารารัมย์
ศรีจันทร์
สอิ้งรัมย์
มุ่งดี
มาตนอก
เข็มพิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกล่าม
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกล่าม

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกล่าม
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกล่าม
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระคูณ

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโนนสำราญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดใหม่อัมพวัน
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดโนนสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงเกศรา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศกุลรัตน์
เด็กหญิงสวรินทร์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงฐนิดา
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายปรมินทร์
เด็กชายพชร
เด็กชายภูธเนศ
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงอัยลดา
เด็กหญิงอุลิชา
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายอธิป
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายตะวัน
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กชายนฤสรณ์
เด็กชายพุฒิพงศ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๙

นามสกุล

ลิ้มไพบูลย์
เจียมมะเริง
ชลภูมิ
อรชุน
พลแสน
เอี่ยมนิ่ม
อ่อนนาหาด
สุวรรณธาดา
ชินวงศ์
สุนนท์นาม
พงศ์เตรียง
ทานคำ
ดงกันจ่า
วิชัยวงค์
บุตราศรี
เกษมลักษณ์
บุญเขื่อง
ปุระหล่า
พันธมิตร
บุญหนา
นามบุตร
สุทธิไชยา
ฟกทอง
จรบุรมย์
เทียบสันเทียะ
บุญเขื่อง
ช่วยจะโปะ
ตุ้นคง
หนูหล้า
บึกสูงเนิน
ขันเขต
เนินกลาง
นาคเจริญ
แก้วอรสาร
ปราบอาจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโนนสำราญ

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโนนสำราญ

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโนนสำราญ

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี

๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๘ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงมีนา
เด็กชายศักดิ์ดิธัช
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กหญิงสุภัคตา
เด็กหญิงอรนุช
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายนวัตกรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๙ เด็กหญิงมณฑกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๗

เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงเจสสิก้า
เด็กชายชยานนท์
เด็กหญิงชลิดา
เด็กหญิงชินธิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงณัฐนิช
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กชายดนัยณัฐ
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงทัณฑิกา
เด็กหญิงทิวาพร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธเนศ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๔

นามสกุล
เมฆะ
คำมะเริง
สะเทินรัมย์
เหาะสูงเนิน
ไวสุวัน
หงษ์ทอง
สิงห์งอย
ลีลาน้อย
วรไธสง
อินทนัย
ศรีสุระ
พูนพิพัฒน์
โสมาบุตร
พลแสน
จอห์น
จันทกล
จวงกระโทก
สุโข
ตึดสันโดษ
ศรีเนตร
ชดพรมราช
เนตรเจริญรัตน์
สร้อยมณี
ดีระหาญ
ศรีคอนไทย
เสาวนิจ
ไพนรินทร์
กลีบมณฑา
ศรีวิวัฒน์
เกรียงศรี
ทิพย์นางรอง
นาคไทยสงค์
ศรีพรมมา
รักพลวงศ์
แสงสายฟา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง

๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๕

เด็กชายธราธร
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระพงศ์
เด็กชายนฤพงศ์ชัย
เด็กหญิงนลินรัตน์
เด็กชายนวพล
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กชายบุญญฤทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายปาฏิหารย์
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายพลศรุต
เด็กชายพลอธิป
เด็กชายพัทธนันท์
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงเพชรชมพู
เด็กหญิงฟาริดา
เด็กชายภควัต
เด็กหญิงภรณ์ชฎา
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายมิ่งขวัญ
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรุจนเรศ
เด็กหญิงรุจิภา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวสุเทพ
เด็กชายวสุธันย์
เด็กชายวินทกร

นามสกุล
คตโคตร
ทุมทุมา
ขามคำ
ธงภักดิ์
แสนแก้ว
จอมเกราะ
เสนาราช
สายบุญ
ประจำจันทร์
ปราบพยัคฆา
สมบูรณ์ทรัพย์
พลเลื่อย
นามบุรี
สุทธิ
ดวงนิล
บุญครอง
สูตรกระโทก
ทูเกาะ
ปตตาลาโพธิ์
ผ่องพรรณ
ศรีบุรี
บำเพ็ญพงษ์
ชมภูคำ
อุทพันธ์
วาปกัง
คงกระโทก
ณ ลำปาง
ทองวิจิตต์
โล่ห์นารายณ์
แหวนเงิน
ชาติสาย
ไชยเชษฐ์
จับพิมาย
ศรีพรมมา
เกษม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๔

ชื่อ

เด็กชายวิริทธิ์พล
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศรัยฉัตร
เด็กหญิงศริญญา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงศุจิตรา
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กชายสิทธิพล
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายอชิละ
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงอาทิติยา
เด็กชายกฤตภาส
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงชนกานต์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชโนทัย
เด็กชายโชคดี
เด็กหญิงณฐมน
เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กชายต้นกล้า
เด็กหญิงถิรมน
เด็กชายทองพรม
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายปรวัฒน์

นามสกุล
สามเณร
จอห์นสัน
บิลทะศรี
ชุดไธสง
ไกรจันทร์
นามไธสง
ไชยจังหรีด
ตรีกาญจนา
งอยภูธร
สายทอง
ตะกรุดแจ่ม
อิ่มประบูรณ์
สุขฤดี
จันทร์หอม
วิวาโค
โพธิ์ใต้
สุขสุวรรณ
รัตนวิชัย
พรพล
อนันต์นิล
พิพวนนอก
ชัยชนะ
สุขใจ
น้อยจะนา
สมร่าง
อาสานอก
บุญอาจ
ราชพักดิ์
ปองนาน
ศรีชมษร
พะกะยะ
จันทร์แดง
มงคลชาติ
ปดไธสง
เสงี่ยมดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโพธิ์ย้อย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๕

เด็กชายพงศกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๕

เด็กชายรัญชน์
เด็กชายลัทธชัย
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กชายศิรินิวัฒน์
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายพงศ์ธร
เด็กหญิงพิลาสินี
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภัทรมล
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวาทิตย์
เด็กหญิงวารุณี
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงอังศุนิตย์
เด็กชายกฤษณรงค์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๖

เด็กชายก้องกิฎากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายณชพล
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายประกาศิต
เด็กหญิงภัพสรียา
เด็กชายวิศรุติ
เด็กชายกฤตพจน์
เด็กชายแทนคุณ
เด็กหญิงชลธิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๖ เด็กหญิงณัฐภาวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๙

เด็กชายธงชัย
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนะพัฒน์

นามสกุล
มะโรงมืด
ยินดีรส
อิ่มนำขาว
ราชภักดิ์
สุวรรณคำ
จำปาคำ
ชัยรินทร์
แก้วดี
หิตะปตะนันต์
บัวสิงห์
เริงทรัพย์
เลิศพิมาย
คตโคตร
ปกเคเต
เคนนันท์
ปะวันเตา
จัดนอก
ปกกะตา
อดทน
นุงกระโทก
ดำนอก
วัฒนาวัน
ปกกะตา
งามพรม
แสนบรรดิษฐ์
สุดกระโทก
พานา
วงษ์แก้ว
นราวงษ์
ขันทะรักษา
แจ้งหมื่นไว
มูลวงษ์
ศรีสุระ
ทีอุทิศ
ทัญญเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงปวีณ์สุดา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายอโณทัย
เด็กชายณัฐวัชร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายภัทรนนท์
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอนันดา
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงฐิติญา
เด็กชายทฤษฎี
เด็กชายทินภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงทิพาวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงธนพร
เด็กชายเบญจพล
เด็กชายปธานิน
เด็กหญิงพสุนิต
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงพิรดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวิศวัช
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กชายนรวุฒิ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๙ เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๒

เด็กชายนาวิน
เด็กหญิงเบญภา
เด็กชายภูริพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๔ เด็กหญิงกัญณิสารัตน์

นามสกุล

เกิด

พานเงิน
ไชยพรหม
จำปาทอง
ประกอบกัน
ขันทะรักษา
เทียมสงวน
ปกิตกุลนรวัฒน์
เจริญใจ
สกุลรักษ์
กองแก้ว
มะลิงาม
บุตรศรี
ทบประดิษฐ์
ไชยจันทร์
แสนทวีสุข
สัมผัสสิน
กระชอดนอก
ตระธุง
การสูงเนิน
บุญทา
ดอนเมืองปก
ยุติรักษ์
แร่กระสิน
จันทร์อยู่จริง
แผละกระโทก
ทองพันธ์
จันทชารี
คู่กระสัง
เอี่ยมสะอาด
ศรีอาจ
อรุณศรี
มัครมย์
ประสารแสง
กองพร
กองพร

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)

๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงแก้วกันยา
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๖ เด็กชายฆนภัส
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๗ เด็กชายจรูณวิทย์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๘ เด็กหญิงจินดาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๙ เด็กหญิงจิรพัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๐ เด็กหญิงชลิตา
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๑ เด็กชายชัยมงคล
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๒ เด็กชายชาตรี
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๓ เด็กชายณฐมน
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๔ เด็กหญิงณัฎธชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๕ เด็กหญิงณัฐริกา
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๖ เด็กหญิงทักษพร
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๗ เด็กชายนิติภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๘ เด็กหญิงปมิตรา
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๙ เด็กชายพงศ์พิพัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๐ เด็กหญิงพรรณภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๑ เด็กหญิงไพรินทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๒ เด็กชายรพีภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๓ เด็กชายวรเทพ
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๔ เด็กชายวิชญะ
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๕ เด็กหญิงศศิรัตน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๖ เด็กชายศักดา
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๗ เด็กชายสมชาย
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๘ เด็กหญิงสุชานันท์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๙ เด็กหญิงสุธาวินี
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๐ เด็กหญิงอชิรญาพร
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๑ เด็กชายอธิชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๒ เด็กชายอนันตชัย
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๓ เด็กชายอภินันท์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๔ เด็กหญิงอัจฉรา
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๖ เด็กชายกรรณชัย
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๗ เด็กชายกฤติธี
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๘ เด็กหญิงชญาพัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๙ เด็กชายชัยอนันต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๕

นามสกุล
แซ่ลี
การะเกษ
โอสถศรี
วรรณเวส
สุขหนา
แพงทรัพย์
ทวีพันธ์
เจริญทัศน์
ฉลูรัมย์
บัวใหญ่
พาแก้ว
กระแสจันทร์
อินทร์ศวร
ปจมิ
ยอดอาจ
สีมาสุรพจน์
ก้านคำ
ประวะโข
สายเนตร
เจริญราช
วารินทร์
ดวงดี
อินธิจักษ์
สีสันต์
ภูมินานอก
นโสลด
วรรณวงศ์
ฤทธิ์ไธสง
ทองอ้วน
สร้อยจิตต์
พิมพ์โตนด
ทุ่มโมง
สีสันต์
สาลีเกิด
การะเกษ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๒

ชื่อ
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายโชคชัย

เด็กหญิงฐิติกาญจน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๔ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๔

เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธิญาดา
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงปุณยาวีร์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายมารุตพงษ์
เด็กชายเมธิศ
เด็กหญิงศิริรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงสิริภัสสรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๗

เด็กชายอภัยราช
เด็กชายอภิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงอรชพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกมลรส
เด็กชายกรกต
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงจิณณรัตน์
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กหญิงชุตินันท์
เด็กหญิงฐาปนี
เด็กชายณชพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๔

นามสกุล
เจริญราช
ราศรี
สอนนอก
ลักขนัติ
ปกกาเวสูง
แตงพงษ์
ดวงนิล
สายเนตร
แสงกระจาย
ปาสานะโก
ปาสานะโก
ธรณปญญา
ลักขนัติ
ยอดผักแว่น
ปุยฝาย
ดีวังยาง
พุทธพิมพ์
ประวัติวิลัย
สูงยิ่ง
ปะทะมะ
คิดนอก
ปราบสกุล
ทองดี
บัวเกตุ
ศรีนิล
ทบวงศรี
เอ้โถบุตร
ลักษณะครบุรี
สุขเดช
เรืองปะคำ
เสริมทองหลาง
นิตเกษม
ธงสันเทียะ
วงคำช้าง
แก้วนางรอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๘

เด็กชายณฐพล
เด็กหญิงณธิดา
เด็กหญิงธิฆัมพร
เด็กชายพงษ์ชัย
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพันวดี
เด็กชายพีรายุ
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงสุกันยา
เด็กหญิงอิศรา
เด็กชายกฤษดากร
เด็กหญิงกัลย์ธิดา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายจักรวุฒิ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธัญกร
เด็กชายธาวิน

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๓

เด็กชายนันทวัฒชัย

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงพรทิพา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๕ เด็กหญิงพิชชญาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๙

เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายวาราเทพ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงมณฑิดา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงจีราวรรณ
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายชัชชน
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงนาถสุดา
เด็กชายพงษ์ศิริ
เด็กชายธีรภัทร์

นามสกุล
ภรรยาทอง
คงทรัพย์
วงคง
ปรึกษาครบุรี
ศรีลับศรี
สุขนางรอง
ทิพย์โภชน์
คุตรสูตร
ทองบ่อ
ธรรมบุตร
สุมาชัย
อ่อนปะคำ
ดุษฎี
เลิศสระน้อย
หวีเกตุ
สุทธิโชคมงคล
เมฆปะคำ
วงศ์งาม
ยอดทอง
โสพรมมี
ดีเจริญ
จิตนา
ทองดีนอก
อรัญศักดิ์
รอดนางรอง
พลัดอุบล
กิจการ
หวังอุ้มกลาง
เชิดรัมย์
คงสืบ
โชรัมย์
ปานกลาง
พรมลาย
พรมนัน
สุนันกิ้ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินโคน
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินโคน
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโคน

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหูทำนบ
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหูทำนบ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหูทำนบ
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหูทำนบ
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหูทำนบ

๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหูทำนบ
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหูทำนบ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหูทำนบ
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหูทำนบ

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองต้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดหนองต้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายพุทธิพงษ์
เด็กหญิงวิชญดา
เด็กชายณชัย

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๔ เด็กหญิงปรัสณียาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายวีรวิชญ์
เด็กชายอนาวิน
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกิติพล
เด็กชายขจรเดช
เด็กหญิงณสุดา
เด็กหญิงณัฐยาน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๓ เด็กหญิงเบญจวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๔

เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายภาติยะ
เด็กชายภูริภัทร์
เด็กชายรักษ์ชล
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายฐิติวุฒิ
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายเรวัช
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอภิชัจ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายจีระชัย
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอริยา
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายชยังกูร

นามสกุล
อุดมพงษ์
ภูบึงดำ
สุหร่าย
ทองศรี
วงค์ชมภู
หอมกระโทก
สาวมนตรี
ยินดีรส
สินไธสง
ทองกาสี
วรจันทร์
ภานมัสศิลา
วิเทศผล
ส่งศิริ
ทับไธสง
ลิ่งไธสง
โพธิ์ทอน
เหล่าเจริญ
กิจการ
บุตรไธสง
แปนเงิน
แว่นไธสง
แสนนาม
สีใส
ยิ้มสมบูรณ์
โพธิ์สุวรรณ
วารารัมย์
โวดไธสง
แสนนอก
มาลันร์
ราชมนเทียร
ปะวันมาตา
ทัดไธสง
ทูลไธสง
เพ็งผล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองต้อ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองต้อ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๑๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๒๕/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสมณาวาส
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสมณาวาส
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสมณาวาส

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองต้อ
วัดหนองต้อ
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดพลสุวรรณ
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เจิมแหล่

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสมณาวาส

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๖

เด็กชายธนากร
เด็กชายปุณณกันต์
เด็กชายพัฒนพล
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภาคิน
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายตรัยรัตน์
เด็กชายธนพล
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงวันวิภา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กชายชนะภัย
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงชาคริยา
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายทรงยศ
เด็กชายนพกร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายปยชาติ
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายปญญา
เด็กหญิงอุทุมพร

๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสมณาวาส

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๙

น่วมไธสง
รุ่งเปา
โพธิขำ
กิจการ
ไชยมงคล
คณากรณ์
เพ็ชร์สูงเนิน
พัดไธสง
ชายทวีป
ทูลไธสง
สุระศรี
รักศรี
โคตรสมบัติ
แย้มลอย
เพียซ้าย
อินนอก
ชัยวงษา
เย็นไธสง
ขุนกลาง
ผ่องขำ
กองแก้ว
นาคสังข์
ศรีผดุง
ยามกา
แดงชาติ
ลาวัณย์
พูลมา
พากจันทึก
เตียงแก้ว
หมื่นสิน
พ่วงสอน
น้อยมะโน
ผ่องขำ
งามสม

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสมณาวาส
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสมณาวาส
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสมณาวาส

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสมณาวาส
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสมณาวาส

๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสมณาวาส
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสมณาวาส

๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนไฮ

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนไฮ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนไฮ

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนไฮ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๔

เด็กชายสหพัฒน์
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงโรสชีน
เด็กชายกรวิชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๘

เด็กชายศุภสัณห์
เด็กชายกันตพงศ์
เด็กชายจิรทีปต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๙

เด็กหญิงพิทยาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๐

เด็กชายเจตนิพันธ
เด็กชายกิตติชัย

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๒ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงสุวรรณี
เด็กหญิงพัฒนี
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงดวงแก้ว
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงรุ่งฟา
เด็กหญิงวรรณสา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงครรธรส
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายบุญยฤทธิ์
เด็กหญิงผ่องฤดี
เด็กชายพรพจน์
เด็กหญิงพาณินี
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงณัฐณิชา

นามสกุล
สินสุพรรณ์
มนต์กสิสูตร
พรหมแดง
ฮ็อพกิ้นส์
จุ้ยม่วงศรี
ชาลีวรรณ
นันทา
ทรัพย์เอนก
ละอองทอง
มังกษัตริย์
ไทยตรง
ศาลางาม
ติมุลา
ขาวรัมย์
สงวนเรืองรุ่ง
ประจวบสุข
ยินดีรัมย์
ทองคำสาร
โยยรัมย์
บรรดาสิทธิ์
ฝางฤทธิ์
วงศ์สุรินทร์
จันทะมณี
ศาลางาม
ยิงรัมย์
แซ่แขก
ยินดีรัมย์
ขาวรัมย์
ยาวรัมย์
เยียวรัมย์
มาขุมเหล็ก
ยาวรัมย์
พิมพ์บุตร
ช่างทองมะดัน
ยองรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพนมรุ้ง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองครก
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองครก
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองครก
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองครก
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดไตรภูมิ
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงนรินทิพย์
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายพันธุ์คง
เด็กหญิงกิตติวรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงจันทกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๓

เด็กชายจารุทัศน์
เด็กชายฉัตรปกร
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายนพวรรณ
เด็กชายนาวิน
เด็กหญิงนิฐินันท์
เด็กชายปฏิภัทธ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปยนุช
เด็กหญิงพชรพร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิมชญา
เด็กชายพีรภัทร์
เด็กชายภคนน
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสายนำ
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสิรินรัตน์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุชาติ
เด็กชายสุวิจักขณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๔

เด็กหญิงอธิมากรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงชมัยพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๙

นามสกุล
ยาวรัมย์
ศิริสุข
ศรีคง
นิลไชย
โยยรัมย์
อ่อนทา
ต้นสวรรค์
ขุนวงศ์
เจ้าไทย
ทัพวร
นครกลาง
พันศิริ
จานรัมย์
ศิริสุข
ประเสริฐดี
ธิยะ
ปยะไพร
ศิริสุข
เจริญศิริ
สะเกรัมย์
พิมพ์ทอง
จงรัมย์
ศิริสุข
ศิริสุข
เนาวิรัตน์
ผลทับทิม
จงรัมย์
กตัญู
ทองคำสาร
ศิริสุข
จำนงเปน
บรรเทิงใจ
ศิริหนองหว้า
สิงห์สนั่น
เปกรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนธัญ
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายพันธวัช
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงจิรัตติกาล
เด็กชายชยานันท์
เด็กชายชัยยศ
เด็กชายชินณวุฒิ
เด็กหญิงชิษณุชา
เด็กชายณรงค์ศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๙

เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรกานต์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายนรภัทร
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงนุชจรี

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๐ เด็กหญิงบวรลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๒

เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กชายไพศาล
เด็กหญิงเมธาวี

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๖ เด็กชายยุทธณากรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๐

เด็กชายรชต
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวรัทยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๑ เด็กหญิงวันสงกรานต์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๔

เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงสุกัลยา

นามสกุล
พุดกลาง
ชัยอินศูนย์
จุปะมัตตัง
ศรีพันธ์
แคนสา
ศิริมูล
เสมารัมย์
ปนงาม
ศรีงาม
อับไพ
เช่นรัมย์
หารมนตรี
ใยนนท์
ย้อยไธสง
พวงไธสง
มหาสาร
ชัยชนะ
เพียหาเทศ
พรหมเพ็ชร
งามสง่า
มุงคุณ
อาปามะเก
สุดลา
ชัยชนะ
เงางาม
โคตรสมบัติ
ธุระตา
ประทุมษา
พรมมา
ทะเสนา
อูปแก้ว
โพธิ์ทอง
เหลี่ยมแก้ว
มุมทอง
สิงหาโคต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุพัชรา
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายอนิรุธ
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจิรารัตน์
เด็กชายชัชชัย
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงนาตาลี
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกัญวรา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณวัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงปทมา
เด็กชายวิชญ์พงศ์
เด็กชายวิชัยยุธ
เด็กหญิงวิภาลัย
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายโกสินทร์
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงรัศมี
เด็กชายกิติพล
เด็กชายณรงค์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐภูมิ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๙

นามสกุล
สนสี
บุญประคม
คะเชนรัมย์
ผิวกระจ่าง
กะตะศิลา
อะช่วยรัมย์
ฉากรัมย์
ดวงแก้ว
ชีรัมย์
อินธิสาร
ปทุมรัมย์
เจริญรัมย์
พันธ์ฉลาด
ศาลางาม
เจริญยิ่ง
อาสินรัมย์
บุญใส
จดรัมย์
เพ็งสอน
ชะตารัมย์
โจนรัมย์
ชำรัมย์
กะการดี
ดำริ
เชนรัมย์
ชุ่มรัมย์
โฉมรัมย์
กาจกระโทก
กิจวิเชียร
หลอดเพชร
เปดโปง
ชุ่มหมื่นไวย
บุญศาสตร์
พลายแก้ว
นามปญญา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่อนทอง

๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่อนทอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่อนทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่อนทอง

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านร่อนทอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดดอนมนต์
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์งาม
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงทิพญาดา
เด็กชายธนา
เด็กชายนรากร
เด็กชายนัตพล
เด็กชายนิธิศ
เด็กชายประจัน
เด็กชายพงษกร
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงลิลดา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวายุ
เด็กชายวิทยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงศุภกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงสิวพร
เด็กหญิงสุรภา
เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงภรวรินทร์
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงรุ่งฟา
เด็กชายวิทยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๓ เด็กชายกฤษณ ปุจฉาธรรม
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงพัชรา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวณัฐพงศ์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอภิรักษ์

นามสกุล

เจตสิทธิ์
กฤติยาวรรณ
กิจวิเชียร
พิศเพลิน
มีอุเทน
ยินดี
ปรินแคน
สุภาที
ชาญชาติ
หมู่หัวนา
ชินเกตุ
ศรีสง่า
ภูแก้ว
จงใจงาม
จุติประโคน
แสงรุณ
แก้วดวงดี
คอนเพชร
โพธิ์ล้อม
ไชยดี
ภูสำเภา
รัตนวงศ์สวัสดิ์
ราศิริยม
ปุจฉาธรรม
อุตทา
คณาศรี
เอื้อเฟอ
บุญโสภา
เกาะกิ่ง
เกาะกิ่ง
โททัสสะ
ปานเพชร
แก้วสิงห์
แก้ววิสัย
โยยรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนค้อ

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนค้อ

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ
วัดบ้านโนนค้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๓

เด็กชายเอกพล
เด็กชายชนกานต์
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธนัช
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายนิติวัฒน์
เด็กหญิงวิธิดา
เด็กชายอนิรุทธ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายไกรศร
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญนรี
เด็กชายชญานิน
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายชานน
เด็กหญิงทิฆัมพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๙

เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงเปรมมิกา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายวรปุริน
เด็กชายสุริยัน
เด็กหญิงอจิรภาส์
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงโชติกา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงนฤกานต์
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวงศกร

นามสกุล
บุญตามทัน
สเกรัมย์
เดือนแร่รัมย์
จันทะเสน
ทองสี
เรืองรัมย์
พลดงนอก
ยอดจงรัมย์
สุโภชน์
มาตา
เดือนแร่รัมย์
จันทะเสน
รักษา
รักษา
ดีชัยรัมย์
ยิงรัมย์
ขันทา
ช่วงรัมย์
เจียดรัมย์
เรืองรัมย์
พวงคำ
บุดดี
กะตะศิลา
สีดา
เย็นรัมย์
วงษ์อินทร์
จันทะเสน
ลี้ประเสริฐ
เต็มใจ
แม้นรัมย์
เกิดศรี
สุวรรณ์
เต็มเอี่ยม
สิทธิวงศ์
อ่อนรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนค้อ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโนนค้อ
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๐

เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงราตรี
เด็กชายศิรชัย
เด็กชายศิวกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๗ เด็กหญิงเพชรสุวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๙

เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงนิรชา
เด็กหญิงคนึงนิตย์
เด็กชายธนเทพ
เด็กหญิงพิศน์สุภา
เด็กหญิงเมธาทิพย์
เด็กหญิงวรรณจักรี
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงปณณพร
เด็กชายภัทรพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงกรรณกมล

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๙

เด็กชายคมกริช
เด็กชายจิระวัฒน์
เด็กชายชญานน
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายเตชิต
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กหญิงพรพิลัย
เด็กชายภูวดล

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๑

เด็กชายวีระวัฒน์
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กชายพลาญชัย
เด็กชายริชาร์ด

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๔

นามสกุล
บุญประสม
แว่นจันลา
ทองมั่น
สมพงษ์
โยงรัมย์
ประกอบแก้ว
สาวิโรจน์
อุตรทุม
วิพจน์
ปองกลาง
พิทักษ์สงคราม
ชาภักดี
ชื่นอารมณ์
สระปญญา
ช่างกลึง
เทพโสดา
ศรีพรม
พิทักษ์สงคราม
สุกกูล
รัตนวิชัย
ปรีชากูล
เจริญวัด
ไกรกร
เสริมผล
จะลงประโคน
แม้นชัยภูมิ
ภูมิไธสง
เย็นประโคน
สมกาศ
ชะเมืองรัมย์
สุขเกตุแก้ว
น้องวิเศษ
ทองจัตุ
เสาร์ปลา
ดีไพร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๒๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๗

เด็กชายเจษฎา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายกรวิช

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงเจวารินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงตวิษา
เด็กชายทรงทรัพย์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงพิมลรักษ์
เด็กหญิงเรยา
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงวารุณี
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กชายศุภากร
เด็กชายสุกฤต
เด็กชายสุรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๙

เด็กชายกรทักษ์
เด็กชายประเสริฐ
เด็กชายเพชร
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธาวิน
เด็กชายธีรดนย์
เด็กชายนันทศักดิ์
เด็กชายมนัสนันท์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวรินธร
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายอธิเทพ
เด็กหญิงกิติยา
เด็กหญิงข้าวทิพย์
เด็กชายครรชิต

นามสกุล
โทสันเทียะ
พังจุนันท์
ชมนันท์
ดีไพร
อาศัยร่ม
คุณตุ้ม
รักพินิจ
ลับไธสง
เสาร์ปลา
ตรีวิเศษ
วงศ์แดง
สิงห์ดี
โกมลเกตุ
เปกรัมย์
ภักดีพินิจ
ชำรัมย์
นันสุนี
ทองไหม
ไชยชาญมนต์
เยรัมย์
แก้วเจริญ
ทาระวัน
อุ่นพาลา
จงใจงาม
วงศ์ประโคน
นามเขตต์
โตคีรี
ชินทอง
ยะแพ
วรรณรส
อัชญาสิทธิ์
หงษ์ทอง
รุ่นเจริญ
ชุมเสนา
อยู่ย่ังยืน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชาลิดา
เด็กหญิงนลินี
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กหญิงพุทธิมา
เด็กหญิงภีมพิมล
เด็กชายมีนา
เด็กชายรัชกฤช
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงอินทุกา
เด็กหญิงกมลฉัตร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงจิรประภา
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายฐิติธรรม
เด็กหญิงณฐพร
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงณิชาพัชร์
เด็กหญิงดลพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงทิพย์ภาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๓

เด็กชายทิวากร
เด็กหญิงธนพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๕ เด็กหญิงธัญญาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงธันยธรณ์
เด็กหญิงนคนันทินี
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายบูรพา
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปานระพี

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงพรรณปพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๓

เด็กชายพีรพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงเพชรลัดดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๐

นามสกุล
คมจิตร
บุระคร
เสาใสศรี
ตอมพุทธา
พันธุ์พิพิธ
ยะแพ
โคสินธุ์
ฤทธิ์ระสาย
เย็นรัมย์
เกาะสูงเนิน
แก้วเหล่ายูง
รักพินิจ
ยวงสูงเนิน
ปญญาใส
ดวงนิล
ภูริทัตธนากุล
แคลงพิมาย
สมานอารีย์
แดนดี
พันชุมภู
โซนรัมย์
จิตร์เย็น
สุรินทาบูรณ์
วิเชียรชัย
พะวร
ศิริเพ็ง
ยวงสูงเนิน
วิมลศิลป
ซอมรัมย์
สายรุ้ง
บุญยิ่ง
ศรีทัพไทย
นาคหนู
นนทจันทร์
วิจิตรศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๓

เด็กชายภรัณยู
เด็กหญิงภริตา
เด็กหญิงเมตตา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายอนันดา
เด็กหญิงอมรสิริ
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกฤษฎา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๔

เด็กชายกฤษณพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๖ เด็กหญิงกัญญาวีร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๗ เด็กชายกิตติพันธุ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๘ เด็กหญิงกุลิสรา
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๙ เด็กชายขจรเกียรติ
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๐ เด็กหญิงขนิษฐา
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๑ เด็กหญิงคณรรษวัล
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๒ เด็กชายคัมภีรวิชญ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๓ เด็กชายจตุรภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๔ เด็กหญิงจันทรกร
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๕ เด็กชายจิณณพัต
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๖ เด็กหญิงจิราพร
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๗ เด็กหญิงจิราภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๘ เด็กชายจิรายุ
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๙ เด็กชายชนาธิป
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๐ เด็กหญิงชนาภา
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๑ เด็กหญิงชไมพร
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๒ เด็กหญิงชลธิชา
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๓ เด็กชายชวกร
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๔ เด็กชายชวัลวิทย์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๕ เด็กชายชาคริต
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๖ เด็กหญิงชาลินี
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๗ เด็กชายชินกฤต
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๘ เด็กชายโชคนำชัย
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๙ เด็กหญิงญาณิน
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๕

นามสกุล
รุ่นใหม่
พินิจด้วง
ทราจารวัตร
รุ่งรพีพรพงษ์
แสงสุวรรณ
ดวงจันทร์
เพ็ญพงษ์
นาดี
แสงดาว
ศิริเมตตาภรณ์
จงอ่อนกลาง
เสงี่ยมรัมย์
ก้อนคำ
โปรดสูงเนิน
นันต์จารุวงศ์
โททอง
นันต์จารุวงศ์
สมฤทธิ์
แกล้วกล้า
โนนนอก
อ่อนนวล
ซ้ายสูงเนิน
ดอกไม้
นาขวัญ
มติวิวัฒน์
บุญครอง
เสงี่ยมรัมย์
รุ่งเรือง
พยัคฤทธิ์
เผือกพันธ์
มะหิงพันธ์
ศรีจันทร์
ชุมรัมย์
สลับทอง
โซนรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๓

เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐชา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กชายตนุภัทร
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายทัพพ์มงคล
เด็กหญิงทิชาดากร
เด็กหญิงทิพานัน
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนัช
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธวัลหทัย
เด็กหญิงธีรดา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนาถวัฒน์
เด็กชายนาบุญ
เด็กชายบรรยวัสถ์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายพงศกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงพลอยชมพู

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๕ เด็กหญิงพลอยปภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงพัชรพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงพัชรพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๘

เด็กชายพีรพล
เด็กชายพีระพงศ์
เด็กชายภคกฤต
เด็กชายภคภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๒ เด็กหญิงภัควลัญชญ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงภัทรพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๔

เด็กชายภาณุพงศ์

นามสกุล
บุ้งทอง
ตาดวง
อาจศึก
ทิพย์ทอง
บรรดา
โพธาราม
สดรัมย์
สิบรัมย์
อินเพ็ชร
ซ้อนกลิ่น
คงเจริญ
ชาติกระโทก
หงษ์มณี
มาดา
ชอบรัมย์
คตโคตร
ทุ่มเท
ศรีเรืองหัตถ์
จริตรัมย์
แอนเดอร์สัน
โพธิ์ไทรย์
นำอิน
สุพรหม
พาราศรี
นามวงศ์ษา
สมประกอบ
มุ่งดี
สำเรียนรัมย์
ภาคจันทึก
ศรีเนาวรัตน์
ศรีเพชร
เกิดมงคล
สารศรี
วันโสภา
สาทนรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๕

เด็กชายภาสกร
เด็กชายภูมินท์
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายวรภัทร
เด็กชายวรวิช
เด็กชายวัชรกร
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสิริโสภา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุภัทรา
เด็กหญิงสุวัจนา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอภิชัญญา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงอาธิตยา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงอินทราณี
เด็กชายกล้าหาญ
เด็กชายกวี
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กชายไกรสร
เด็กชายฐปนรรฆ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวัศ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๙

นามสกุล
เทียบทอง
วงค์ศรีแก้ว
บ่อทรัพย์
ลาสว่าง
มาสันเที๊ยะ
จันทิมา
ตอรบรัมย์
บัวซา
ชุดพิมาย
บัวลพบุรี
ศรียะวงค์
ปะวะโน
ศรีตะกร
สมเพชร
ปลดรัมย์
หยวกจังหรีด
สุดชาวงษ์
น้อยใย
สามุติรัมย์
สิงห์รัมย์
เจริญไธสง
บุญธนู
ปาปะกัง
สุนทร
สัตยาพิทักษ์
สำราญรัมย์
วิตต์
แพงคำ
หมื่นสำฤทธิ์
อินรายรัมย์
แย้มศรีจันทร์
สิงห์ทอง
เสนานอก
สระทองจุด
คณะชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นพระ
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นพระ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นพระ
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นพระ
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นพระ

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นพระ

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นพระ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรัตม์
เด็กชายวรกันต์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤตภัค
เด็กชายกันตภณ
เด็กหญิงชุติมดี
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายวีรพล
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายกฤษชนะ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๕ เด็กชายกฤษณะกันณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงกวินตา
เด็กหญิงกัญญาพัช

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงแก้วกัลญา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๕

เด็กชายชนะภัทร
เด็กชายชนะศักดิ์
เด็กหญิงชนินาถ
เด็กชายญาณวุฒิ
เด็กชายฐาปกรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงณภัสชญาฐ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงณลันรัตน์
เด็กหญิงณัฐชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๙ เด็กหญิงณัฐญากานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณิชคุณ
เด็กหญิงธัญพิชชา

นามสกุล
เห็นชัด
สังข์ทองรัมย์
แก้วงาม
ศรีสว่าง
คุชิตา
ที่รัก
บุญเย็น
แก่นจันทร์
พิมศร
เกตุชาติ
มาระสูตร
ปะนามะกา
ทิ้งโคตร
สัมผัสสิน
ธรรมดา
ขำเอนก
โม้ภักดี
จูงกลาง
เปรียงกระโทก
ชื่นตา
สอนสุภาพ
สืบสีสุข
เบกไธสง
บุตรวิชา
มีแก้ว
พัดพรม
พูนสวัสดิ์
พรมมา
โปยทอง
คำไร่
สถิตเดชกุญชร
ปะโมทาติ
หาดไธสง
ทองบัลลังค์
แก้วนามอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นพระ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นพระ
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นพระ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นพระ

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นพระ
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นพระ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นพระ

๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นพระ

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นพระ
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นพระ
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นพระ

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นพระ

๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงนราวัลย์
เด็กชายนาราภัทร
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงนำฤทัย
เด็กชายนิพัทธ์
เด็กหญิงนิภาธร
เด็กหญิงเนรัญชรา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปรียารัตน์
เด็กชายปวิชญา
เด็กหญิงพชรพร
เด็กหญิงพิมมาดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพียงขวัญ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายภิรมพร
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายภูวิศ
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรัตติกานต์
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงวชิรามล
เด็กหญิงวรกาญจน์
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงวิสสุตา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายศิริเดชา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศิวัช
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกรณ์
เด็กชายสหพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๙

นามสกุล
ตรีเมฆ
นนทิจันทร์
แปนบรรจบ
มีแก้ว
ซาไธสง
สีสงนาง
เสมาทอง
ด่านกระโทก
อ่อนศรี
มณีแสง
กลัดสันเทียะ
พจนาคม
ศรีใสคำ
สอนศิริ
เหยี่ยวปกษิณ
จันทะเพชร
สุทธิเพศ
เอี้ยงปกษี
คลังกูล
สูงพิมาย
ปกการะโถ
ศรีศักดา
ชาติดำดี
จอดนอก
บัญบือ
บุญเที่ยง
ปูพุก
ท่อชู
ไชยนอก
เอื้อมเก็บ
กิ่งกรดกลาง
แรมไธสง
จันทะรส
ฉิมจารย์
ทองขาว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด

วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุทธิชา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กหญิงสุพัชชา
เด็กหญิงสุภจิรา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงสุภาวิดา
เด็กหญิงสุภิญญา
เด็กชายสุรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๔

นามสกุล

ชัยชำนาญ
สุภารักษ์
นานาวัน
ชุ่มหมื่นไวย
โคชมาศ
กางนอก
นาโล
คามขุนทด
ลายนอก
เกษรชื่น
ปะวันเทา
เด็กชายอชาวิณ งามแพง
เด็กชายอติกันต์ บูรณะ
เด็กหญิงอภัสรา ดวงฉิมมา
เด็กหญิงอภิญญา เทากระโทก
เด็กหญิงอภิญญา อันทิสุทธิ์
เด็กหญิงอรพรรณ ปานไธสง
เด็กหญิงอรวรรยา อินนา
เด็กหญิงอริญชยา พรมดิษฐ์
เด็กหญิงอริสรา สมฤทธิ์
เด็กหญิงอัญชิสา ชินาวิศาล
เด็กหญิงอัญญารัตน์ พงษ์พันนา
เด็กหญิงอัยลดา รองสุพรรณ
เด็กหญิงอาทิตยา บุ้งทอง
เด็กหญิงอาริษา ทองภู
เด็กชายอินทัช รักวินัย
เด็กชายอิสรชน จ่าไธสง
เด็กหญิงกชกร อุ่นจางวาง
เด็กหญิงกมลชกร พันวอ
เด็กชายกฤษณกัณฑ์ ผลเจริญ
เด็กชายกฤษณกันต์ ไพราม
เด็กหญิงกวินธิตา ด่านกระโทก
เด็กชายก้องรัตน์ มีชาญ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อึ่งสูงเนิน
เด็กชายกันต์ธีร์ โคตรปญญา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด

วัดหนองกี่
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วัดหนองกี่
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกันตินันต์ สุขานาลำ
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พันภูมิ
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า ช่อจำปา
เด็กหญิงกิ่งกานดา สุคำเมร์
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ ผลบุญ
เด็กชายกิรติ
สนทนา
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อาษานอก
เด็กหญิงชมพูนุท ศรีผ่องใส
เด็กชายชัยวัฒน์ เชษฐสุราษฎร์
เด็กชายไชยวัฒน์ ผิวรักษา
เด็กชายณพรุจ นันท์ธนธร
เด็กหญิงณัฏฐนิช บุญฤทธิการ
เด็กชายธนวัฒน์ สืบสีสุข
เด็กชายธนัชชา กำแก้ว
เด็กชายธนา
อนุมาศ
เด็กชายธรรมปพน บุระคร
เด็กหญิงธรรมิกา สร้อยโชติ
เด็กหญิงธัญพร สุขเฉลิม
เด็กชายธันวา
ตีบกระโทก
เด็กหญิงธารวิมล เสาโร
เด็กหญิงธาวินี อินทร์ใจดี
เด็กชายธีรพงษ์ ขวาธิจักร
เด็กหญิงนำมนต์ หวังหยิบกลาง
เด็กชายนิกร
กล่อมพระทัย
เด็กชายนิธิกุล ปุกะนะ
เด็กหญิงปภัสสร ไพราม
เด็กชายปรมะ
มาชุมแสง
เด็กชายปรัชญา คำสาว
เด็กหญิงปริชญา ขยันงาน
เด็กชายผิงซันณภัทร สุทธิธรรม
เด็กชายพงศกร ตื้อแอ้
เด็กชายพนมกร ศรียางนอก
เด็กชายพนากร กุลคำ
เด็กหญิงพรนภัส คำกระจาย
เด็กหญิงพรพิมล ลาดนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพรรณกรณ์ เนียมสอน
เด็กชายพรหมพิริยะ อัประมรโก

เด็กหญิงพัฒน์นรี สัณธนะ
เด็กชายพัสกร พจนาคม
เด็กชายพิพัฒน์มงคล โฮนกระโทก
เด็กหญิงพิมพ์วิภา มีแก้ว
เด็กชายพีรวิทย์ ทิเขียว
เด็กหญิงฟารุ่ง บุญเบ้า
เด็กชายภัคพงษ์ พิมลี
เด็กชายภัทรกร ฉิมจารย์
เด็กชายภัทรกร หมื่นพันธ์
เด็กหญิงภัทรปภา ทิพย์เหล็ก
เด็กชายภัทรพงศ์ เรืองมะเริง
เด็กชายภาคภูมิ บุตรดา
เด็กชายภูรินทร์ พวงศรี
เด็กหญิงรตนมณี กึมรัมย์
เด็กหญิงรมิตา ฉำชมวิทย์
เด็กหญิงระวีนิภา พลดงนอก
เด็กชายรัชชานนท์ บุตรทอง
เด็กชายวงศธร คะเรรัมย์
เด็กชายวชิรกรวงศ์ พะโรงรัมย์
เด็กหญิงวณิชยา โสมคำภา
เด็กหญิงวนิดา พรมไธสง
เด็กหญิงวรกาญจน์ สุดประโคน
เด็กชายวรวุฒิ สเกรัมย์
เด็กหญิงวริศรา เย็นสกุล
เด็กหญิงวิชญาดา เมืองสองชั้น
เด็กชายวิญู
สินไทย
เด็กชายวีรเทพ คำสุวรรณ์
เด็กหญิงศรีสุดา ขาวหมื่นไว
เด็กชายสหศวรรษ จำปกลาง
เด็กหญิงสาวิตรี คณะศรี
เด็กชายสิทธินันท์ ที่รัก
เด็กชายสิปปกร นามปญญา
เด็กหญิงสุกัญญา อุดแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงสุพิชฌา
เด็กชายสุริยา
เด็กชายโสภณ
เด็กชายอนวัช
เด็กหญิงอนิสา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอมราพร
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอัญญิกา
เด็กหญิงอัฐมาพร
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงอินทุอร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๐

เด็กชายอิษฎ์อาณิก

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงเอวิกา
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกนิศ
เด็กชายกรกฤต
เด็กหญิงเกตน์นิภา
เด็กหญิงจรรย์อมล
เด็กหญิงจริยา
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายจิรสิน
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายชิษณุพงศ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๙

นามสกุล
พลดงนอก
เพ็งไธสง
คลังกูล
จอดนอก
นินนานนท์
อินสนอง
พรมดิษฐ์
พิมลี
ภูตาเพิด
เข็มรัมย์
ฉิมจารย์
แผติตะ
สำเภาทอง
ต่วนกระโทก
พุทธชาติ
อันปญญา
ปะฎิคำ
หอมวัน
ศรีโท
บุญทอง
ปนกลาง
แถมจะโปะ
ศรีจูมพล
ปะวันเทา
หอมมะณี
บุญฉลาด
สุวรรณเพ็ชร
คุ้มสุวรรณ์
ทัศนะ
วงษ์วรรณ์
โสภี
แก้วพูล
ศรีชุมพร
ทองพระศรี
ชุมพล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงชุติมา จันทร์ดาสอน
เด็กชายฌัชชานนธ์ ทองพูน
เด็กหญิงฐิติยาพร แหลมกลาง
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ หมึกสันเทียะ
เด็กหญิงฑิฆัมพร กล่อมกามิฬ
เด็กชายณฐกร มีแก้ว
เด็กหญิงณฐพร แซ่ล้ี
เด็กหญิงณัชชานันท์ ขยันการ
เด็กชายณัฏฐกานต์ ชูรัตน์
เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์ ชัยวงศ์
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปดถานะ
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขกลาง
เด็กชายณัฐพล นนทิจันทร์
เด็กหญิงณัฐวรา พรรัมย์
เด็กชายณัฐวัตร รินสันเทียะ
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ประเสวกา
เด็กหญิงเณศรา ชาโพธิ์
เด็กชายเดชาธร ปนเย็น
เด็กชายธนกร
จันทะศิลา
เด็กชายธนภัทร กายแก้ว
เด็กชายธนาทร เครือพิมาย
เด็กหญิงธัญชนก แพงคำตา
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ชัยแหม่ง
เด็กชายธันวา
บุตรโต
เด็กหญิงธีญาดา ปุริมายะตา
เด็กชายธีรโชติ สถิตเดชกุญชร
เด็กชายธีรวีร์
พองาม
เด็กชายเธียรวิชญ์ จุลบุตร
เด็กหญิงนกยูง มะโนรัตน์
เด็กชายนที
กิ่งนนท์
เด็กหญิงนภัสสร พุกกำเหนิด
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ทุ่งกระโทก
เด็กหญิงนันท์นภัส ฉิมจารย์
เด็กหญิงบุญธิตา จันทร์หอม
เด็กหญิงปภาดา ปองเคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
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วัดหนองกี่
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
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วัดหนองกี่
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๕ เด็กหญิงปราณปรียา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๑

เด็กชายปยะ
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กชายปุรเชษฐ์
เด็กหญิงเปรมยุดา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๒

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๓

เด็กชายพงศ์สุระ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๔

เด็กชายพรชัชรินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กชายพศธร
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กหญิงพันทิวา
เด็กชายพันธกานต์
เด็กชายพัสพงษ์
เด็กชายพิธิวัฒน์
เด็กชายพิพัภ
เด็กชายพีรภัทร์
เด็กหญิงพุทธธิดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงภคอร
เด็กชายภรันยู
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภาณุมาศ
เด็กหญิงภาวินี

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๑ เด็กชายมงคลลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงยุวันดา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัฏฐ์สุเมธ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงรุจิรตา
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายวัฒนา
เด็กชายวันชนะ

นามสกุล
พงษ์กลาง
แตงปาน
พะเนตรัมย์
เพียดจันทร์
ลานอก
เข็มจีน
พลีรัมย์
สีแก้วนำใส
เชื้อคำเพ็ง
ฉิมจารย์
สังข์กุล
แสงอรุณ
แสงสุด
วิเศษโวหาร
หงชะนัย
ทองอุดร
หันสันเทียะ
บรรดาศักดิ์
สมฤทธิ์
เปล่งสมศรี
โสมคำภา
แวงสันเทียะ
พาชัย
มียอด
ก้านน้อย
วรฐิติ
ปานไธสง
ทิพย์รม
ทิศกระโทก
เลี้ยงวงษ์
คำภาดี
รุ่งกลาง
อุตแก้ว
เสนารักษ์
อัครพิเชษฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงวิชชุรดา
เด็กหญิงวิชิดา
เด็กหญิงวิชิตา
เด็กหญิงวิลาสินีย์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายศักดิพัฒน์
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายศิลพร
เด็กชายศิวัฒฆ์
เด็กชายศุภกฤษ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายสวพล
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายสุทธิภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงสุพรรณษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายสุภกร
เด็กหญิงสุภัสร
เด็กหญิงสุมาลี
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายเสกสรรค์
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กชายอติเทพ
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายอภิชิต
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอรปรียา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๑ เด็กชายอเล็กซานเดอร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายอาชวิน

นามสกุล
แสงรัมย์
ชาติดำดี
ชาติดำดี
ประวันนา
คุ้มแก้ว
หนุ่มไธสงค์
ศรีรัตนพันธ์
ประพันธ์มิตร
วงค์ขาว
ทิพย์อักษร
เปลี่ยนรัมย์
ยิ้มหมวก
เปลื้องกระโทก
ชุ่มหมื่นไวย
ชุ่มหมื่นไวย
เดชพร
อิ่มเนียม
จุดเทียน
คามขุนทด
นักรบ
ไปร่บึง
พร้อมชัยอนันต์
พายไธสง
จักเฮียม
จวงโปร่งแก้ว
ถาเหง่า
ถนอมเมือง
จันทร์สระน้อย
พันธ์หนองแห้ว
ชวดจอหอ
ด่านขุนทด
ไซทส์
มาศรี
กิตติ์พิภัทร์กุล
อินทร์สุวรรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
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วัดหนองกี่
วัดหนองกี่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๕ เด็กหญิงอาภาวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๕

เด็กชายเอื้ออังกูร
เด็กชายชุติพงศ์
เด็กชายตะวันฉาย
เด็กหญิงปยนุช
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงพุทธ์ชมพู
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิจิตรตรา
เด็กชายธนากร
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายภัทรภูมิ
เด็กหญิงวรฤทัย
เด็กชายกฤษชนะ
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงปารันตรี
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายกตัญู

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๒

เด็กชายจิรายุ
เด็กชายชยวิทญ์
เด็กชายก้องยศ
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงนิธิกานต์
เด็กหญิงบัณฑิตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๔

เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวราพล
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศรนรินทร์
เด็กหญิงศิริรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๙

นามสกุล
วิเศษสาตร์
เบกไธสง
อินพะเนาว์
ถมโพธิ์
โฉมงาม
บุญพา
รากผักแว่น
อาญาเมือง
อินทรศร
พั่วศรี
สีลาคำ
แผงอ่อน
บำรุงเกาะ
กุยรา
อินพะเนาว์
เหลาวัน
ปานชาลี
สุ่มมาตย์
บุญพา
พุฒซ้อน
แซ่เฮ้ง
พิลาเปล่า
พลกลาง
ดัดทุยาวัตร
กุลวชิรพรพงษ์
เปาะสระเกษ
บุญมี
เศษสุวรรณ
เดชสันเทียะ
เอื้อไพศาลกุล
พันธ์พืช
มงคลพิลา
นนทะคำ
วะเรียนไธสง
สีขาว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคาม

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคาม
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรคาม
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคาม
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคาม
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคาม

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคาม
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคาม
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคาม

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคาม
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคาม

๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคาม
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคาม
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคาม

สังกัดวัด

วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๐

เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กชายไกรวิทย์
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงศรัณรัตน์
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายอนิรุธ
เด็กชายกฤตติกูล

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๘ เด็กชายก้องเกรียงไกร
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงเก็จมณี
เด็กหญิงเกษรินทร์
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงจุฑาภรณ์
เด็กหญิงโชติกา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐรัฐ
เด็กชายดรันภพ
เด็กชายทิพกร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธาดา
เด็กหญิงธารเพชร
เด็กชายธิติ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงนีรนุช
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายปฏิมากร
เด็กชายปณภัทร
เด็กชายปณวัตร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปารเมศ

นามสกุล
นามไธสง
กล้าหาญ
ทำทอง
จันทร์นวล
วิเจดีย์
ทับทอง
คัดชนะ
แก้วคูนอก
แดนพิมาย
อบอุ่น
ศรีหาดา
หันสันเทียะ
ดำดี
โพธิ์ชัย
สินสุพรรณ์
ทับช่วยขวา
ฉิมจารย์
ขันติราษฎร์
แก้วโพธิ์กลาง
แซ่ฟุง
นุเคาะกัน
แสนกล้า
แก้วแกมเกษ
มีแก้ว
พันธุ์โต
ภิญโย
คลองผักแว่น
ศรีประดู่
ผิวผักแว่น
ยอดนครจง
ขำพิมาย
ปะตังทาเน
นาคทะเล
เรืองปกรณ์
ดำดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคาม

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคาม
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคาม
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคาม
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคาม
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนไตรคาม

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนไตรคาม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงปาลิกา
เด็กหญิงปาลิดา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพชิรวัตร
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพรประภา
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายภูมิภูมิ
เด็กชายภูวดล
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายฤทธิกร
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวัชรากร
เด็กชายวิทยา
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กชายอัศนี
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกำไรพร
เด็กชายคิรากร
เด็กชายคีตภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๒ เด็กหญิงจิรศยาภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงฐิติพรรณ
เด็กชายณัฐชนนท์

นามสกุล
แขวงนอก
หอมวัน
ศิริพรรณ
วรรณวิจิตร
คงสมบูรณ์
อัประมรโก
บ่าพันดุง
ศรีอ่อนรอด
จำปาศรี
เชื้ออภัย
เขียวบุญแย้ม
นาทองบ่อ
สงศรี
บุญเลียบ
พุฒนอก
รักษา
ฝายกลาง
เชื้ออภัย
เกตุสัย
เทพตาแสง
เกิดศรีทอง
อบอุ่น
เชิญกลาง
แตงกระโทก
แห่งสันเทียะ
นิพันรัมย์
สุทธิเพศ
ชอนขุนทด
วรรณกิจ
ชายยิ่งเชี่ยว
สำราญตรีภักษ์
ครอสส์
สุขดี
เภสัชชะ
ประจวบสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดาพร ประทิทัง

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๑

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงณัฐริกา สอนเกตุ
เด็กหญิงณิชากานต์ เทียงทำ
เด็กหญิงณิชานันท์ สุระภี
เด็กหญิงดารารัตน์ หะสูง
เด็กชายเตชินท์ ศรพรม
เด็กชายทรงกฤต มุ่งดี
เด็กชายธนกร
เพ็ชรรัตน์
เด็กชายธนพัฒน์ นาอุดม
เด็กชายธนาคุณ อุดมสวัสดิ์
เด็กชายธราเทพ สื่อกลาง

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินทร์มา

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๒

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๙

เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนพชัย
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงนีน่า
เด็กหญิงบัณฑิตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปรมัทถ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๓ เด็กหญิงประกายดาว
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๔

เด็กหญิงปรียาชนก
เด็กหญิงปวรรัตน์
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรลภัส
เด็กหญิงพัชรนันท์
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงวชานันท์
เด็กชายวรภพ
เด็กชายวรากร
เด็กชายวริศธร

๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

ยินดีรส
รักศรี
วงค์อำมาตย์
บุบผามาโล
ปองคำไหล
ไทยแท้
เกรย์
ไพสันเทียะ
ชัชวาลย์พรมราช
นันสันเทียะ
พิไลศักดิ์
คลังกูล
ปตุรงค์
เปยกระโทก
หงษ์โยธี
ถิ่นสถาพร
เทพเนาว์
เขียวบุญแย้ม
บุญวิจิตร
บินไธสง
ฉัตรเกาะ
บุตรรินทร์
ทุ่งกระโทก

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงวิมลยุพา
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายวิษณุ
เด็กชายวีรภัทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอาชิรญาฐ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๗

เด็กชายอิทธิวรากูล

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงอุษามณี
เด็กชายเอกมงคล
เด็กชายณัฐพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงเบญญทิพย์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๓

เด็กชายสรารมย์
เด็กหญิงเกษนภา
เด็กหญิงพรรณษา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กชายสิทธิพร
เด็กชายจตุพร
เด็กหญิงจีระนันท์
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายนัณตชัย
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายปยวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๕

เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสาธินี
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงสราวลี

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๙

นามสกุล
มะโนรัตน์
เทียนไธสง
สุวรรณศรี
เหล่ารวมทรัพย์
ทิพย์ลม
อุปฮาด
เอี่ยมฉิน
สินสุพรรณ์
ปกโคลาพัง
ยักษา
เกิดเชื้อ
ปลั่งกลาง
สุขสงวน
สุระภี
ริทไธสง
โสดาพัฒน์
หอมวัน
บัวไทย
ยิ้มผุ
ศรีพุทธา
แสนดี
ทุมนอก
นารินทร์
แดงพัฒน์
แก้วระหัน
บุญพามา
กองทองหลาง
สุภา
สระแก้ว
วงค์วิเศษ
พูนสวัสดิ์
ฉวีวงค์
ใยเจริญ
คาดบัว
คะสีทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๐ เด็กหญิงกนิษฐ์จันทน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กชายธัญณธีร์
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กชายนันทิพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงพลอยชมพู

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๗

เด็กชายพัชรดนัย

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงพีชญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๙

เด็กชายมนตรี
เด็กหญิงวณิดา
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงศรันญา
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายกฤษฏิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงนำเพ็ชร
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายศิลาลักษณ์
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กชายเอกพล
เด็กชายกันต์ภวัต
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายชัยวิวัฒน์
เด็กหญิงทิพกานต์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์
เด็กชายวราพงศ์
เด็กหญิงสุภาวิดา
เด็กชายรุ่งแสงชัย
เด็กชายธิติสรณ์
เด็กหญิงศิริรัตน์

นามสกุล
ปลัดกอง
ชัยโคตร
พันธ์สวัสดิ์
ชนะดี
ก้านทองหลาง
ท้าวนอก
ซ่อมรัมย์
แสนมั่น
อยู่เจริญ
ทองพู
ตาสว่าง
พรมมานอก
งามทรง
ศรีสกุลไทย
กองเกิด
พลเสน
แสนศรี
เตชะโคบุตร
สืบสนิท
ชัยโคตร
คามทิตย์
พะรัมย์
จันทภูมิ
แผ่นเงิน
วงษา
ชาวสวน
แพรพันธ์
วงศ์จันทร์
สินสุพรรณ์
บัวสอน
ลิ้นเสือ
สีปาน
คูณกลาง
สุขใจ
ยุติกะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์

๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงดวงใจ
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนา
เด็กชายธนิศร
เด็กหญิงธันวา
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงปริชมน
เด็กหญิงวรรณิกา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอะทิชา
เด็กหญิงทิดาพร
เด็กชายรัชพล
เด็กชายกิตติ
เด็กชายปภาวิชญ์
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายกฤตพร
เด็กชายกฤติน
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายณัฐกฤต
เด็กหญิงณิรัฐชา
เด็กชายเทพทัต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนรารักษ์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายบารมี
เด็กชายพรพิพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๙

นามสกุล

บุญมี
มันตาชัยพร.
ฝานสูงเนิน
ชุมพล
อาจวาที
เปลี่ยนรัมย์
วงค์หาญ
ห่อไธสง
เวียนนอก
แคนหนอง
สีลาพันธ์
รักษาอยู่
สีบุตรสี
เข็มละทอง
สุริวงค์
แก้วหานาม
อินทร์ทรีย์
สว่างพรึก
พินิจสิงหปรีชา
นันตะบุตร
พลพันธ์
นาคแก้ว
นวนงาม
ปรูกระโทก
ดัชถุยาวัตร
สุขเกษม
ดุขุนทด
อบอุ่น
หงชะนัย
เด็กหญิงพลอยประภัทธิ์ โตสำฤทธิ์
เด็กหญิงพิชญา วงษ์สกุล
เด็กชายพุทธรักษา วิยาสิงห์
เด็กหญิงโมริน เพชรมน
เด็กหญิงลลิตาภรณ์ ศาลางาม
เด็กหญิงวรัทยา บุตรทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๖ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๐ เด็กหญิงสร้อยแสงจันทร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงสุปราณี
เด็กหญิงอินอุทร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงกันติยา
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายณฐพัฒน์
เด็กหญิงดรัลพร
เด็กหญิงเดือนเต็ม

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๙ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๔

เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กชายนันทวรรณ
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงพรศิริ
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กหญิงวลัทยา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงวีรยา
เด็กชายวีระภาพ
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสุวิษา
เด็กชายกาบริเอล
เด็กชายทศวรรษ
เด็กชายนัฐวุฒร์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวิชานนท์
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กชายวีระภาพ
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายเอกศิษย์
เด็กชายกฤษฎา

นามสกุล

เกิด

นามโคตร
โฉมงาม
ผ้างาม
สุริด
บุญพูม
งาหอม
ศรีสำราญ
บุญเสริม
การะเกต
สุริด
อุปจันทร์
มงคลพิลา
โฉมงาม
บุญภูมิ
งาหอม
โฉมงาม
สิมลี
สระแก้ว
แพทย์เมืองจันทร์
แพทย์เมืองจันทร์
พานพินิจ
พานพินิจ
แสงอินทร์
ดอกคำ
สาธร
ลีแกรน
จันทรกูล
จิบจันทร์
ปริตวา
ศรีวิจารย์
ทิพพิลา
ทิพพิลา
ทาทิพย์
แย้มคร้าม
ค้าโค

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดใหญ่หนองตาดำ
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๕

เด็กชายกวิน
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายเขมณัฐ
เด็กชายชยุตพงศ์
เด็กชายชัยบดินทร์
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณิชาภรณ์
เด็กชายเทพหัสดิน
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายบุญฤทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๙

เด็กชายพงศ์ภัน
เด็กชายพันกร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายพุฒิพงษ์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงเยาวพา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวิทวัฒน์
เด็กชายศรัญู
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายสุขนรินทร์
เด็กหญิงสุฐิตา
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอรยา
เด็กชายพีรพัฒน์

นามสกุล

โพธิ์นา
ปตติทานัง
บานกลีบ
อิ่มกระสัง
ยนสันเทียะ
กมลรัมย์
จีนจะโปะ
ต๊ะต้องใจ
แสนกล้า
ดำแดง
หอยสังข์
ไชยโฆษ
ลอบแคว้น
ธรรมธุระ
น้อยเสนา
แสงรัมย์
มรรครมย์
สุขานาลำ
เนาวราช
พลดงนอก
เพ็ชรน้อย
หอยสังข์
ตอรัมย์
ตันสมรส
อโนมัย
สงค์มี
ดอกไม้
ไกรษร
คุ้มทอง
ขวัญดี
สาราช
เตชะแก้ว
โพธิ์วิเศษ
คชแพทย์
บุตรวิชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๐

เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายกมลเทพ
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กหญิงรดา
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณิชภัทร
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายปรวรรตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๓ เด็กหญิงปรียากาญจน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๔

เด็กชายพันกร
เด็กชายภัคพล
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงอรนิภา
เด็กชายจัสติน
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงณัฐจิราภา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนะเทพ
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายภาสกร
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกนกพงศ์
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กชายกุลเทพ
เด็กชายจอห์นสัน

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สินสุพรรณ์
สุขเพิ่ม
จอกจอหอ
ทะเรรัมย์
พะธะนะ
รัตนวิชัย
ฉิมมาลี
แกนดี
แจ่มใส
วงศ์สมศักดิ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก

ฝายพรม
กองแซง
แจ่มใส
แจ่มใส
อุดกัน
โยธิกา
แจ่มใส
ศิลาลาย
วิจิตรธงชัย
ศรีปดถา
พูนมั่น
แซ่ลอ
ทองนำ
บุญคำ
จินดาสี
ชัยยะศาสตร์
วิวาห์สุข
ชาวบุรี
งามเชย
สร้อยสีดา
ปลงใจ
จันทนู
เนตรประโคน
โสมะมี
ซิวประโคน

๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดบ้านจันดุม
วัดบ้านจันดุม
วัดบ้านจันดุม
วัดบ้านจันดุม
วัดบ้านจันดุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๕

เด็กชายชิงชัย
เด็กชายทนงศักดิ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพรวิภา
เด็กชายพัชรพงษ์
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกัญญา

ซิวประโคน
ประดิษฐ์
หนุนโชค
แม่นเหมือน
เกิดประโคน
โสมวิเศษ
ศรีบุญเรือง
ถิ่นตะเคียน
วังทะพันธ์
จันทร์ศรี
พรำขุนทด
บุญประโคน
เครือจ่าย
โสมะมี
สติภา
ศัทธานุ
แถบทอง
ปราชญ์จากโยธิน
ที่ดี
ศรีสุข
ยังทองหลาง
จันทร์ศักดิ์
พัชนี
นาอุดม
ศรีทอง
เหลือล้น
แก้วบุญทอง
ฮัง
โหระ
ไชยศรีรัมย์
เหลือล้น
ดาสา
ทวีกลาง
ชุบไธสง
หน่อคำ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๔ เด็กหญิงจันทราภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธันวา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๙ เด็กชายพงษ์พิพัสตร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๘

เด็กชายภูภัทร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงสุนันธินี
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กหญิงชยานันท์
เด็กชายณัฐวัศห์
เด็กชายธนกร
เด็กชายกฤติกร
เด็กชายกฤษฎา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๙ เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๗

เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวีซ่า
เด็กชายศศิธร
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงอุษณีย์
เด็กชายคณิศร
เด็กชายกิตติศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงฐิตยาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๖

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม

๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) วัดบ้านจันดุม
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลัด

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลัด
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลัด
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลัด

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลัด
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลัด
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลัด
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลัด

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลัด
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลัด

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลัด
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลัด

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลัด
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแพงพวย

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย

วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านปลัด
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายพนิตนันท์
เด็กหญิงมณีรินทร์
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงชุตินันท์
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายนพชิรา
เด็กชายนันทพงค์
เด็กชายนันทภพ
เด็กหญิงปานดาว
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กชายพัสกร
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายยศวินท์
เด็กหญิงวารินทร์
เด็กชายอภิวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๒ เด็กหญิงกานต์ชนิตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงจิรานันท์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายชานนท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงธิดากานต์
เด็กหญิงปารมี
เด็กชายปยะนันท์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายมินทดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๒ เด็กหญิงกานต์ปภัสร์
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๔

เด็กชายนภัสกร
เด็กหญิงอภิญญา

นามสกุล
หน่อคำ
เจริญผล
กุสารัมย์
สินทรา
ปุยะติ
ใหญ่เลิศ
แม่นปน
ตระกูลรัมย์
วงษ์เวียน
กันทะวัง
ยงทวี
พิศงาม
กันรัมย์
กันรัมย์
ทรงประโคน
หว่างรัมย์
กุสารัมย์
กุสารัมย์
เกิดประโคน
สุขสำราญ
พรมนอก
คำงาม
คุสิตา
คำใบ
กล้วยทอง
อินทร์กานอน
แสงสุด
ใจอิน
จันดาดี
รามะกูล
สร้างชาติ
จันทา
สีดา
จันดาดี
ทุมทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาท
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปราสาท

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปราสาท

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดบ้านแพงพวย
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
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เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๕

เด็กชายรณชิต
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงปยะนรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๙

นามสกุล

สิทธิสังข์
ครองชื่น
สิทธิสังข์
ภูกดี
ศรีลาใช
ชัยประโคน
จามิกรณ์
ทองคำ
บ่อคุ้ม
เรืองรอบ
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นิราศภัย
เด็กหญิงรุ่งทิวา ดีตลอด
เด็กหญิงสุภัตตรา วงศ์งาน
เด็กชายสุรวินท์ สาธุสิทธิ์
เด็กหญิงกนกพร สงเหล่า
เด็กหญิงจิราวรรณ ทันแก้ว
เด็กชายปฐพีทอง หอมหึก
เด็กชายพิพัฒน์ วายประโคน
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ไม่หวั่น
เด็กหญิงวิภารัตน์ จามิกรณ์
เด็กชายอรรถพล คำแก้ว
เด็กหญิงอริษา มารมย์
เด็กหญิงกวินตรา รอดประโคน
เด็กหญิงกิง่ กาญจน์ กำประโคน
เด็กหญิงเกศสุดา เสมอภาค
เด็กหญิงชยานันต์ เนตรพุดซา
เด็กชายธราเทพ มะลาคำ
เด็กหญิงนภษร มณีสวาท
เด็กหญิงนภสร สนิทประโคน
เด็กหญิงวราภรณ์ พวงเพชร
เด็กชายคิรากร ยาประโคน
เด็กชายเจษฎา จงกลกลาง
เด็กหญิงชัชฎาพร จุฬากรณ์
เด็กชายทักษิณ หัดประโคน
เด็กชายธันชนก โคตวิทย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกชุม

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแบก
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแบก

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแบก
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแบก
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแบก
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะแบก
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะแบก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงธิดาวรรณ ไม้จันทร์
เด็กชายนววัฒน์ โสดา
เด็กหญิงปาณิสรา สียำ
เด็กหญิงพลอยไพลิน เสาวโค
เด็กชายพีรพงศ์ นิลกิ่ง
เด็กหญิงวันวิสา ยุหะประโคน
เด็กชายชลกร
จุ้ยประโคน
เด็กหญิงนภาวดี สินทรา
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์ประโคน
เด็กชายกรัณฑ์ สมสืบ
เด็กหญิงจิตติมา เกือกรัมย์
เด็กหญิงชนิสรา เอ็นมาก
เด็กชายชาญณรงค์ โตดประโคน
เด็กชายเทพทัต บุญมี
เด็กชายธนกฤต สกุลเอี่ยม
เด็กชายธีรภัทร จีนประโคน
เด็กชายนพณัฐ ผันผ่อน
เด็กชายนเรศ
เพ็ชรเลิศ
เด็กหญิงเนตรนภา ศรีรัตน์
เด็กหญิงบุญสิตา โตดประโคน
เด็กหญิงเบญจรัตน์ อินทนนท์
เด็กหญิงปราณิสา สาลี
เด็กหญิงปวีณา หวังผล
เด็กหญิงปยพร สนศรี
เด็กหญิงพศิกา เมียกสา
เด็กหญิงพัณณิตา มั่นคง
เด็กหญิงพิมพิกา กันรัมย์
เด็กชายพีรพัฒน์ วิวรรณรัมย์
เด็กหญิงภิรมณ โสประโคน
เด็กหญิงมาริสา กายเอี่ยม
เด็กชายรัชพล เพ็งประโคน
เด็กชายวงสวัตร รักหนองคู
เด็กชายวัชรพล สังข์ทอง
เด็กหญิงวันนิดา กันรัมย์
เด็กหญิงศันสนีย์ จีนประโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก

๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก

๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะแบก

๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงอฑิติญา
เด็กชายอธิภัทร
เด็กชายอนันตพล
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงกชพร
เด็กชายกวินเทพ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๕ เด็กหญิงกัญญาพัชร
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงคณิศร
เด็กชายจักรี
เด็กชายไชยวัตน์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงนภัทสรณ์
เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพูนสุข
เด็กชายภรัณยู
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภานุวัชร์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวรโชติ
เด็กหญิงวริสา
เด็กชายวัชริศ
เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิไลวรรณ

นามสกุล
ณะดี
ประจันบาล
ได้ทุกทาง
ภูรินทร์
สังฆะมะณี
หมวกดี
ใจทัด
นพพิบูลย์
โสประโคน
โตดประโคน
ฉิมประโคน
หวังผล
จูประโคน
จ๋าพิมาย
สมใจเรา
นาติชาติ
มรกต
เบญจศีลรักษ์
จงพิสัย
จอมประโคน
ชนะแสบง
นุแรมรัมย์
โสประโคน
สูงสนิท
นาคศรี
คาประโคน
สีวรรณะ
หวังผล
เมียกสา
เงางาม
ภาสดา
ปานทอง
คงทันดี
โตดประโคน
สินทรา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

สังกัดวัด

วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๐

เด็กชายศรเทพ
เด็กชายศราวิน
เด็กชายศิรพงศ์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายอมรศักดิ์
เด็กชายยศภัทร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายประการณ์
เด็กหญิงพรธิตา
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพรรณิพา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๒

เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงภาวิตา
เด็กชายมานะชัย
เด็กหญิงลักศิกา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กชายอภิสร
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกุลปรียา
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงดุสิตา
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายวิชยา
เด็กชายสิขเรศ
เด็กหญิงสุพนิดา
เด็กชายจรัสแสง
เด็กชายพันธวัช
เด็กชายภูรินท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๔

นามสกุล
บุญใบ
ปาประโคน
เจียมสมบูรณ์
สมนอก
หอมบุบผา
มูลศรี
ยงยิ่งพูน
บุญศรี
แสงคำเรือง
พูนประโคน
พนุมรัมย์
บุญศรี
สว่างจิตร
ประประโคน
ลายทอง
กางรัมย์
แปนประโคน
สรสิทธิ์
จารุจิตต์
แอกประโคน
สีนวนนา
ศรีโยหะ
โกรัมย์
ราชสีห์
ประประโคน
บุญหล้า
แปนประโคน
นินไทย
สมนึก
วงศ์สุวรรค์
หลอมนาค
ลานประโคน
เรืองชาญ
เรืองชาญ
หลอมนาค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน

สังกัดวัด

วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๕

เด็กชายวัลลภ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤตชญา
เด็กหญิงจุฑาลักษ์
เด็กหญิงเจสสิก้า
เด็กหญิงชลธิดา
เด็กชายณัฐวัศ
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงติณณา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายธาวิน
เด็กชายพยัคฆ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงภัคพร
เด็กหญิงภาณิชา
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงโยธิตา
เด็กหญิงรัตติกาล

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๕ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุภนิดา
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอนุพนธ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอิสริยา
เด็กหญิงกัญญาพร
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กหญิงชญานิน
เด็กชายชยานันท์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ไวยาประโคน
ปรากฎสยาม
คงประโคน
เชื่อมาก
ฮิวส์
ยงยิ่งยืน
เสงี่ยมไชยกุล
คำเกิด
ลึกดี
ริมจันทร์
ดมประโคน
บุญสวัสดิ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

มองศิริ
ผูนา
อุ่นเรือง
สมเย็น
ยุงประโคน
พาชัย
สมแก้ว
สอนคุณ
จันทคาม
แปลงดี
สมนึกตน
มุ่งกลาง
ขุนหาร
หวังทางดี
ซุยคง
ได้ทุกทาง
ตรวจมรรคา
สายแก้ว
พรหมเอาะ
ปุยะติ
มั่งคั่ง
ทองโยง
โยธาประโคน

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน

๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

๑๐/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาชัน
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐิดา
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กหญิงทิพธารา
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงนันนภัส
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงปลายฟา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๓

เด็กชายพีรภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงเพชรไพลิน

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงแพรวรุ่ง

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๓

เด็กชายภาสกร
เด็กชายภูพา
เด็กหญิงริสา
เด็กชายรุ่ง
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงวิชาดา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงรวงข้าว
เด็กชายวรณัฐ
เด็กหญิงกนกนิภา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกันตพล
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงจิราวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๔

เด็กชายฉัตรนรินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๒

นามสกุล
ทองโยง
ศรีลาไลย์
ครองชื่น
บุญรักษา
ทองกระจาย
พรมหมื่นไวย
สมแก้ว
มีกล้า
มีงามดี
กึนรัมย์
วิเศษสุวรรณ
เปงขวัญ
สดุดี
จันทคาม
จะมัวดี
ทองโยง
ปรังประโคน
ค่อมศิรินทร์
สอนใหม่
โสละมัด
ประกายแก้ว
หลอมนาค
วีระไพศาล
เสมอภาค
เรืองชาญ
ทองโยง
แปลงดี
เกษมบุญ
ประสินเดิม
ทองโยง
อาจเก่ง
แก้วกระมล
เชื่อมาก
เกษจันทร์
เปรื่องวิชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาชัน
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาชัน

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงทิพารมย์
เด็กชายธนศักดิช์ ัย
เด็กชายนัตศักดิ์
เด็กหญิงปยพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๙

เด็กชายปุณญพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๑

เด็กชายเปนเอก
เด็กชายพญายุทธ
เด็กชายยุทธการ
เด็กหญิงวรรณา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายสันติพงษ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงอนุรดี
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายอัครเดช

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงกมลวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๓

เด็กชายก่อกุศล

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กหญิงชมพู
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภูมินทร์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงทิพานัน
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายปญญากร
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กชายภัทรธารา
เด็กชายภาสวิชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๘ เด็กหญิงมณฑาทิพย์
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์

นามสกุล
โฮมนา
ลำเหลือ
สุดมา
หวังสม
วันเพร้าพริ้ง
เทียมจันทร์
กัลณา
จันทร์พูน
หลอมนาค
แก้วประโคน
ได้ทุกทาง
ณวงรัมย์
หลอมนาค
แผนทั่ง
สายดวง
แปลงยศ
ดวงกระจาย
อาจเก่ง
จอมประโคน
บุญเฟรือง
ได้ทุกทาง
ขยันดี
ตัวประโคน
โสประโคน
กุนอก
สุวรรณเพชร
จิตรัมย์
เงินเก่า
สายดวง
คงทันดี
สายแก้ว
สิรินทราบูรณ์
เรืองไพศาล
แหวนวิเศษ
จิตรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๓

เด็กชายสมพร
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายเอกภวิษย์
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายครรชิต
เด็กหญิงเคที่
เด็กชายฉัตรณรงค์
เด็กชายชานน
เด็กหญิงแซนดรีน
เด็กหญิงญาณศิริ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธิดารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพรธิวา
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายพาวิรัตน์
เด็กหญิงภันทิลา
เด็กชายโยธา
เด็กชายรฐภาคย์
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวิภวาณี
เด็กชายวีรกร
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กชายเอกภพ
เด็กหญิงกานต์สินี
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงทัตพิชา
เด็กหญิงทิพย์ธิดา
เด็กชายนวมินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๔

นามสกุล
จันทร์ครบ
กุลประโคน
หวังให้สุข
เปรมปรี
สมแก้ว
สุวรรณเพชร
จอห์นสัน
อิ้วประโคน
พูนประโคน
กรูเนแว็ก
บุญกระจาย
คำหา
เล็งนางรอง
ทัดโก
สร้อยสุวรรณ์
รัศมีพันธ์
สนสร้อย
โกติรัมย์
แสงโยธา
ได้ทุกทาง
เสาทรงทอง
เปรียบนาม
ดีหา
ตรวจมรรคา
จีนประโคน
มาตย์สุรี
มีประโคน
ประกายแก้ว
โสนาคา
ศรีสังข์
ห่วงประโคน
กระจายแก้ว
เปรียบนาม
กะมลรัมย์
ไหวดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง

๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงนิตย์ธิมา คงทันดี
เด็กชายปกรณ์ ปานบุดดา
เด็กชายปริญญา ไก่แก้ว
เด็กหญิงปรีญาภัทร สายกลิ่น
เด็กหญิงปุณญาภรณ์ กางรัมย์
เด็กชายพันธกานต์ เกื้อมรัมย์
เด็กหญิงมณฑิรา พูนแสง
เด็กหญิงรัชชุดา นกพรหม
เด็กหญิงรัชฎาพร ได้ทุกทาง
เด็กหญิงรัตนมน เรืองเตียบ
เด็กหญิงสกาวรัตน์ ได้ทุกทาง
เด็กชายสิทธิพล ใจมนต์
เด็กหญิงสิริภา แปลงดี
เด็กหญิงสุกัญญา อาจเก่ง
เด็กหญิงสุชาดา บุหงา
เด็กหญิงสุทินา วงศ์กนก
เด็กหญิงเหมือนฝน ชื่นชม
เด็กหญิงอาฐิติยา เชิดโกทา
เด็กหญิงกรกมล ลาธิ
เด็กหญิงกฤติยา กรดรัมย์
เด็กหญิงกานต์ติมา โนซาวา
เด็กหญิงขวัญข้าว ดีสม
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ คุงรัมย์
เด็กหญิงจารุวรรณ คำขาว
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กางรัมย์
เด็กชายฉัตรชัย อุบลสิทธ์
เด็กชายชัชวาล ศรีลากูล
เด็กชายธนากร ผมทำ
เด็กหญิงไพลิน งานประโคน
เด็กชายลิขิต
ผืนจัตุรัส
เด็กชายวีรวรรณ เหลือสุข
เด็กชายอภิวัฒน์ ชัยวันสุด
เด็กชายไกรวิชญ์ รำประโคน
เด็กชายจัตพร เรืองศิริ
เด็กชายจันทกร จันทร์ประโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะมัง

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะมัง
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะมัง
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมะมัง

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะมัง
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงชลิตา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงณัชญามาศ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๕

เด็กชายเทพบุตร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงเบญญาพร

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๗

เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงรัชนี
เด็กหญิงศิรินธร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกันยกร
เด็กชายเจนภพ
เด็กหญิงชนิตา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายปราปต์
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงปยะนุช
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์นภา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายสันติ
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอุ้มบุญ
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กหญิงจารุมน
เด็กหญิงจิดาภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๔

นามสกุล
นพตลุง
ลีประโคน
ยาประโคน
จันทร์ประโคน
ไกรศร
กันหานุ
ศิริม่วง
สินเธาว์
เกรียงรัมย์
บุญเพ็ง
บุตรแวว
กงจักร
เพชรประโคน
นวนประโคน
ประจอมกุล
อาญาเมือง
ตาประโคน
สุดสุข
กระสุนรัมย์
นิลนาฎ
ศรีโมรา
ก่อแก้ว
สงัดรัมย์
โสมะมี
ถือดีย่ิง
สาดประโคน
ปลอดประโคน
วงษ์ภมร
ศรีพรมทอง
โปสี
การเพียร
วงษ์ภักดี
นวนประโคน
นวนประโคน
ใสดวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกรี

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง

๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๑

เด็กชายเจษฎากร
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงบุณยานุช

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงเบญญากร

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปุญญิษา
เด็กหญิงพรจรัส
เด็กหญิงพรลภัส
เด็กชายไพรวัลย์
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายเมฆา
เด็กชายยศกร
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายศักดิอ์ นันต์
เด็กหญิงศิวพร
เด็กชายศุทธิกร
เด็กชายศุภสิน
เด็กหญิงสุดา
เด็กชายสุทัศน์
เด็กหญิงอลิศรา
เด็กหญิงอัยริสษา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กชายฐิติวัตน์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายเดชา
เด็กหญิงทอฝน
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กชายธีรภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๙

นามสกุล
หาสุข
มีประโคน
กำลังสง่า
พานรัมย์
เข็มประโคน
อาทวัง
นวนประโคน
เอี่ยมประโคน
เนียมหอม
นวนประโคน
เขียนดี
เขียนดี
จันปววงค์
ต่อมิตร
หมั่นประโคน
เจ็นประโคน
กระชุมรัมย์
จีนทำ
ราศรีริยม
หมายเจริญ
ล่ามาชน
หนองประโคน
โกรัมย์
เพิ่มสกุล
ลอยดี
นวนประโคน
สุดจ่าชารี
การเพียร
จันทะพงษ์
กระโจมพล
คำเปลง
กริมรัมย์
ปญญาวิชัย
แปนประโคน
สายกระสุน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสำโรง
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง

๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสำโรง
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสำโรง

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสำโรง
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสำโรง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายบุญนฤทธิ์
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายภัทร
เด็กชายภูผา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงศุภกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๐

เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอลิษา
เด็กชายทินกรณ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายจักรี
เด็กชายชลสิทธิ์
เด็กหญิงโชติลดา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐนิช
เด็กหญิงทัศนียพร
เด็กชายเทวา
เด็กชายธนัช
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงนัตยา
เด็กชายนำเพชร
เด็กหญิงพกาวรรณ
เด็กหญิงพิมพ์ผกา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงเยาวพา
เด็กหญิงวิภา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศรีกมล
เด็กหญิงศศิวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๔

นามสกุล
เกรียรัมย์
เกียนประโคน
อินรัมย์
พะสุรัมย์
ศรีสร้อย
ศรีสร้อย
วะโรรัมย์
ยาประโคน
สน
กริมรัมย์
สิงคะเวหน
สิงห์ออน
กุสะรัมย์
วงศ์งามชัย
มุตตโสภา
วงศ์วัน
ยาประโคน
จูงาม
กองทอง
แนบกลาง
พวกกระโทก
พระทอง
ศิลาพงษ์
เกตุแผง
โสมประโคน
ยาประโคน
แปนประโคน
สิงประโคน
วาสุที
หวานเสนาะ
เงางาม
การเพียร
เกรียงรัมย์
เกรียงรัมย์
วาระรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายสรวิศ
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงรัฐนันท์
เด็กหญิงรุ่งตะวัน
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงวณีรัตน์
เด็กชายสุรพงษ์
เด็กหญิงขวัญสุดา
เด็กชายจิรวัตน์
เด็กชายฐิติกร
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปติพัฒน์
เด็กหญิงมัชฌิมา
เด็กหญิงมุจิรา
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายทศวรรษ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภูมิรพี
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงศศิมา
เด็กชายศิรคุณ
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กชายคมกฤษ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๙

นามสกุล

วอนรัมย์
วรนาม
แปนประโคน
พันไทย
ปาวิลัย
ชายเชิด
นันธิสา
แช่มรัมย์
อาญาเมือง
กล้าณรงค์
งามเลิศ
งามเลิศ
ชายเชิด
เพชรเลิศ
บินไธสง
จวนสาง
บุญเกิด
จรูญไธสง
กลิ่นส่ง
พิชัยสิทธิพร
โปร่งไธสง
พาไธสง
แก้วอ่อง
บำเพ็ญ
โปยไธสง
พลแสน
จ่าแท่นทะรังค์
มูลเอก
เปรมไธสง
เหลาสา
หมื่นพรมไพร
เอื้อไธสง
เพลาไธสง
วรรณวิจิตร
เด็กหญิงนรินวรรณ์ เรียนไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านประดู่
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประดู่

๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านประดู่

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านประดู่
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านประดู่
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านประดู่

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านประดู่
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านประดู่
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชัยสมพร
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชัยสมพร

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชัยสมพร

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชัยสมพร
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชัยสมพร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายอติกันต์
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกวิน
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายภาณุมาศ
เด็กหญิงศิริกาญน์
เด็กชายสินสมพงศ์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐรัฐ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงธัญรักษ์
เด็กชายพชรพล
เด็กชายเมธี
เด็กหญิงเมริกา
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายวันชรินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๒ เด็กชายศรีมหาพรหม
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๔

เด็กชายสุกฤษ
เด็กหญิงอโนชา
เด็กหญิงแก้วมณี
เด็กหญิงชยุดา
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กหญิงต้นหวาย
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกศิกร
เด็กชายกิติภูมิ

นามสกุล
เพียงพอ
บุผามาโล
กรมไธสง
เนยไธสง
มะลิเลิศ
ชวดสง
อุปชัย
ชาติรัมย์
นพไธสง
นรสิงห์
ประดับมุข
หลุมไธสง
นวลไธสง
คนรู้
ศรีหามายา
ยางนอก
บทไธสง
ศรีหามายา
บุญโส
ดอนตะโก
ม้าชัย
ภูมองชัย
เชื้อคำฮด
นิตย์ไธสง
รสไธสง
โยธชัย
ทุมไพร
คงสุข
บางศรี
ประเสริฐ
สายโพธิ์
อุปเท่ห์
ยุบรัมย์
ชะบังรัมย์
กระแสโสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชัยสมพร
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชัยสมพร
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

๑๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปรือเกียน

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปรือเกียน

๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปรือเกียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพประดิษฐ์
วัดเทพประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงจิรนุช
เด็กชายจีรศักดิ์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงปริณดา
เด็กหญิงรัฐติกาล
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายศตพร
เด็กหญิงสุทธิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๘ เด็กหญิงเอมมิกานณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๗

เด็กชายนวินดา
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงปรีชญา
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กหญิงวิริยา
เด็กชายศิวพล
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงชลธิรา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงพิมพกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๙

เด็กชายอเนชา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญญาพร
เด็กหญิงกันนิกา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายชาญานันต์
เด็กหญิงญาณพันธุ์
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงธัญภรณ์
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กชายธีรพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๙

นามสกุล
นะชินรัมย์
เข็มมา
ฉัตรรัมย์
คำศรี
หงษ์ดี
ประเสริฐ
บุตรวงศ์
แก้วมหาวงษ์
ชะเดืองรัมย์
บุญศรี
โฉมรัมย์
บัวระบัติ
โกติรัมย์
จำเริญใหญ่
บางศรี
อุปเท่ห์
อินนะรายรัมย์
หอมเนียม
คำจุลลา
ยินดีรัมย์
ชนัดรัมย์
จำปาจันทร์
ชาลำ
วัฒนะชัย
โพธิ์ชัยโถ
พระเนตรรัมย์
ชารัมย์
มั่นยืน
ชารัมย์
บรรฎิษตา
ปดเพชร
เชื้อลี
เทพกระโทก
หมื่นอินทร์
คัดชาญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปรือเกียน

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน

๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือเกียน
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดปรือเกียน
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงบัณธิตา
เด็กชายบุณยธร
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายยงชัย
เด็กชายรุ่งอรุณ
เด็กหญิงวรัณญา
เด็กหญิงวิรดา
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงอรวรรยา
เด็กชายอรัญชัย
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธนิดา
เด็กชายธรรมจักร

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงนมลวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายพีระพัทธ์
เด็กชายระพีภัทร
เด็กหญิงวรกาญจน์
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงเอมชนก
เด็กชายชยากร
เด็กชายทัตพล
เด็กชายนรภัทร
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายวันชัย
เด็กชายญาณกร
เด็กชายฐิติพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๔ เด็กหญิงนัฐธิญาภรณ์

นามสกุล

ความมั่น
สุทโธ
ช่อรัมย์
คงทรัพย์
บุญหนุน
พรมศรี
บุญตา
สร้อยนาค
ขำเขียว
บุญเรือง
ช่อรัมย์
นวลแก้ว
เมืองโคตร
ดวงแก้ว
ขุมทอง
กองทอง
บุบผาชาติ
เจิงรัมย์
ช่อรัมย์
พะโรงรัมย์
เชนรัมย์
เฉื่อยรัมย์
ตามพันธ์
ดวงศรี
พรมศรี
เจริญรัมย์
โคกสว่าง
เตชะลี
แจ่มรัมย์
ทรัพย์คำจันทร์
มุ่งดี
ชินรัมย์
ฉวิกขุนรัมย์
สุนทรเต็ม
เพ็งสอน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงขวัญพร
เด็กหญิงปุณิกา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๒ เด็กหญิงพลอยปภัทร
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กชายวัชร
เด็กหญิงอาภาศิริ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายนนทนันต์
เด็กหญิงเปรมมิกา
เด็กชายพลานชัย
เด็กชายพุทธชาติ
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงสุจิณณา
เด็กชายกฤตศิลป
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายชนะศักดิ์
เด็กชายธีรรัตน์
เด็กชายธีระเชษฐ์
เด็กชายนันทกร
เด็กชายเพชร
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายมานเมตต์
เด็กชายเมฆา
เด็กหญิงเมริษา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายศุภกานต์

นามสกุล
ดวงศรี
เชื่อมรัมย์
โจมรัมย์
ด่านสูงเนิน
จงยาว
แสนพัน
งิ้วลาย
บุญไทย
ไข่บุตร
ทองมาก
ศรีวงศ์
เยี่ยมสวน
คำชมภู
เพ็งสอน
เหล่ายนต์ขาม
สามารถกุล
บูรณะ
ลักมณี
ดีย่ิง
สร้างการนอก
วันภักดี
สืบมา
จึงเจริญนภา
วันภักดี
ทองด้วง
พิมพ์นนท์
สีขัว
ชินรัมย์
หอมแช่ม
ว่องไว
สุวรรณโณ
อุปจันทร์
ชุนรัมย์
บางใบ
ทรงพระ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขาม
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขาม

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม

๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๓

เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงข้าวหอม
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายเจริญฤทธิ์
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กหญิงณิชากร
เด็กชายทศพล
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายปณณรุจน์
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายรวีวิทย์
เด็กชายรัตนพล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายสันติภาพ
เด็กหญิงแสงรุ้ง
เด็กหญิงอรนิชา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงมีนชญาดา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายณัฏฐชัย

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๘

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๙ เด็กหญิงกนกกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงกรกมล
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงชลิตรา
เด็กหญิงญาริชา

นามสกุล

เยี่ยมสวน
รู้ทัน
คารมาตร
หอมแช่ม
ยางสุข
อาศัยนา
โพธิ์จินดา
ร่มเย็น
ทานคำ
แสงแก้ว
มีแก้ว
ต่อด่านกลาง
อุดมกันย์
ทองทัพไทย
กีรติวิริยะพล
วันสุข
ประพันธ์
ยืนสุข
เมตตา
มะลิลา
แจ้งสนาม
ดาบพิมพ์จับ
ชัยฉลาด
ชินรัมย์
ธรรมราช
สมานทอง
เรืองไพศาล
วงศ์ประดับแพร
ชันไธสง
เกษหอม
ชะโปรัมย์
โฉมวัฒนะชัย
รักกิจศิริ
พิมพ์วันวงค์
มานะธรรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขาม
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขาม
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขาม
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขาม
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขาม

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขาม

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดหนองแม่มด
วัดโกรกขี้หนู
วัดโกรกขี้หนู
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๕

เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายถิรวุฒิ
เด็กหญิงทิพย์วารี
เด็กชายธณารัฐ
เด็กชายภูวศักดิ์
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายไวภพ
เด็กหญิงมิลตรา
เด็กชายคธาวุธ
เด็กชายณัฐกรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๖ เด็กหญิงวรินศราลักษณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกายสิทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงคันธนีรา
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายติณณภพ
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กชายปภาวิชญ์
เด็กชายพิษณุจักร

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงวาเลนไทน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๐

เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุประวีณ์
เด็กหญิงอภัชรา
เด็กหญิงอริสา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๗

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๕ เด็กหญิงอักษรารักษ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงกรชนก
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงกุลธิดา

นามสกุล
สุกใส
สุกใส
ศรีจันทร์บุญ
โขรัมย์
สายหยุด
เสมารัมย์
จันทร์สุข
เจียมใจ
ก่อมขุนทด
จันทนันท์
แก้วปกษี
ตาชูชาติ
นมัสศิลา
พอดี
สวนงาม
ดูยอดรัมย์
สารมะโน
ผลเจริญ
ดอนกัณหา
โอดเปย
ตุใยรัมย์
ลุมดี
หวังช่วยกลาง
สังสีแก้ว
ระยับศรี
โคตรตะ
บุตรศรี
พรมบุตร
ยุติธร
สะเทินรัมย์
ตะโสรัตน์
ยางนอก
ขันชัย
เกิดสุข
แตงงามรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดหนองตราดน้อย
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายไกรวิชญ์ แย้มดี
เด็กหญิงจันทกานต์ สำราญดี
เด็กชายจิรภัทร ศิริ
เด็กชายจิรวัฒน์ รุ่งฉัตร
เด็กหญิงจิราภา สำราญดี
เด็กหญิงชญานี สร้อยจิตร
เด็กหญิงโชติกา พลเจริญ
เด็กชายณัฐภัทร แพงมา
เด็กหญิงณิชากร สาละ
เด็กชายเดชภาคิน บุญจันทร์
เด็กชายทัดทวี ทองเกิดหลวง
เด็กชายทีปกร ฦๅชา
เด็กชายเทวฤทธิ์ จาริยะมา
เด็กชายธนชัย
สงัดรัมย์
เด็กชายธนวัฒน์ ตามสีรัมย์
เด็กชายธีรเทพ บัญชาเมฆ
เด็กหญิงนันท์นภัส เดชาธนวัฒน์
เด็กหญิงนิภาพร บุญคง
เด็กชายปฐพี
เติมทรัพย์
เด็กหญิงปนัดดา สามพิมพ์
เด็กหญิงปริญญาภรณ์ พรมแสง
เด็กหญิงปริยาภัทร ขานอ่อนตา
เด็กชายพรรณเชษฐ์ กมล
เด็กหญิงพรลภัสสร ยั่งยืน
เด็กชายพสิษฐ์ เพ็งพันธ์
เด็กชายพีรดนย์ อาสินรัมย์
เด็กชายภคนันท์ สงัดรัมย์
เด็กชายภัคธร
ยอดยิ่ง
เด็กหญิงภัทรธิดา อุดมวิทย์
เด็กชายภาคิน ตรีวิเศษ
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปุราถาเน
เด็กชายวันชนะ จันทร์ศิริสุข
เด็กชายสิทธินันท์ ลาวิไล
เด็กชายสืบสกุล วารีรัมย์
เด็กหญิงสุภัสสรา งามสวย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอนันตเทพ
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอภิศรา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกชกร

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๔

เด็กหญิงกมลพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๕

เด็กชายกฤตพล
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกัลยากร
เด็กชายเกียรติศักดิ์

เสาขุนทด
พวงใส
สืบเมือง
เกษร
ผลบูรณ์
เลามนต์
คำเปล่ง
เดิมทำรัมย์
ท้องฟาสีคราม
ทองบ่อ
คงรัมย์
เงางาม
เย็นแม้น
แขนจอหอ
คำภีระ
สร้อยจิตร
นาเมือง
ยั่งยืน
แก่นแก้ว
นุยันรัมย์
ยอดรัก
เพชรขี้เบ้า
ผลบูรณ์
แก้วภา
นิลศิริ
กมล
วัฒนพัฒน์กุลธร
หงษ์นารี
หลักหนองบัว
เรืองริวงค์
พิเศษ
มณีวงษ์
เวสะมูลา
สืบเมือง
ไชยสงคราม

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๔

เด็กชายโกมินทร์
เด็กหญิงโกลัญญา
เด็กชายขัตติยะ
เด็กชายจักรพรรดิ์
เด็กหญิงจันทร์วิภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงจิตตานันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๖

เด็กชายจิรสิน
เด็กหญิงชฎารัตน์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชิษณุชา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายฐปนรร
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายณัฏฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธันยา
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กชายติณภพ
เด็กชายเทพอนันต์
เด็กชายธนเกียรติ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๐

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๔

เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายนธี
เด็กหญิงนภัทรดา
เด็กหญิงนราทิพย์
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงปยนันท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงพราวเดียร์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๖

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๒

เด็กหญิงพัชรีรัชต์
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพินณดา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพิรภพ
เด็กหญิงพุทธินาถ
เด็กชายภวรัญชน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงภัทร์นรินท์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๔

เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายภีรพล
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กชายรชต
เด็กหญิงรวินท์นิภา
เด็กหญิงวรารัชย์
เด็กหญิงวิพาดา
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กหญิงวีราภรณ์
เด็กชายศุกลวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๓

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๑

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

แจ้งจิต
สุจริตภักดี
ยีรัมย์
นานรัมย์
สหุนันต์
หงษ์ภักดี
ยีรัมย์
ตั้งใจ
เจนกระบี่

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

ฉลาดดี
ทาบุตร
นาเมือง
เตือประโคน
หงษ์พิมทอง
ประกายผ่อง
คำภีระ
พันดุลัย
เที่ยงตรง
พรบุญ
บัญชาเมฆ
หอมเนียม
อิ่มสะอาด
กมล
สุภาพ
แสงจันทร์
อุบัติ
แย้มศรี
สระทองต๊ะ
อัตสาร
จันทร์หนองแห้ว
กำจร
ศรีรัตน์
ชัยปญญา
มั่นต่าย
อินจักร

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๕

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๕

เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสุนทรา
เด็กหญิงสุวิดา
เด็กหญิงสู่ขวัญ
เด็กหญิงอนงค์นาฏ
เด็กชายอนันดา
เด็กหญิงอนุรดี
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอินทุภา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๗

เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤตนัย
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กชายเขมินต์
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กหญิงทัตพิชา
เด็กชายธนกฤษ
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธีระโชติ
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนิตยา

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงเบญญาภา
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๔ เด็กหญิงปญญพัฒน์
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงปยาภร
เด็กชายพรสวรรค์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงภัทริณี

นามสกุล
วงศ์วิไลย
ชมชัยภูมิ
อุตสาห์
เทวารัมย์
โคตระ
พลเจริญ
มีเต็ม
เขื่อนคำ
เลิศพิพัฒน์ชัย
นนทักร์
รื่นรัมย์
ตามสีรัมย์
อุ่มเอิบ
อ่อนจ้อย
สาคร
อินทร์นอก
กะตะสิลา
ไพรงาม
สงัดรัมย์
กะตะศิลา
ศรีคำ
พั่วคุณมี
ปกกะมานัง
บุญโสม
มีหา
เลิศยะโส
ยิงรัมย์
ยีรัมย์
ขานอ่อนตา
เดชาธนวัฒน์
ละครหาญ
เวระนะ
เสรีเรืองยุทธ
สามพิมพ์
ยี่รัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงมุนินทร
เด็กชายรวินันท์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงฤทัยปรียา
เด็กหญิงวรรณวริน
เด็กหญิงวราพร
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กหญิงอมรทิพย์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอิทธิพล

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๒

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๓ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๔

เด็กชายเอกลักษณ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กหญิงอัจฉรีญา
เด็กชายกฤษณพงษ์
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กชายไชยพัฒน์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงตะวันฉาย
เด็กชายธนภัทร์
เด็กหญิงบุษยมาส
เด็กหญิงปรางทิพย์
เด็กชายปริญญา
เด็กชายพงษ์วิสุทธิ์
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงภัทรภรณ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวรมินท์
เด็กชายวีระพงษ์

นามสกุล
มินไธสง
วาระรัมย์
วุฒิวงค์
เจริญสว่าง
รุ่งฉัตร
กะตะศิลา
โอชารส
ยอดรัก
แสงชาตรี
สานสุข
อิ่มสะอาด
เพชรภูวงษ์
ช่างฉลาด
ปกการะนัง
ใหญ่รัมย์
ทรัพย์ผล
สิทธิวงศ์
ฆารสินธุ์
เวียงศิริ
โยรัมย์
โยรัมย์
ชารี
สายบุบผา
เลิศยะโส
เลิศยะโส
เลิศยะโส
สิทธิวงศ์
ยะคำศรี
โยรัมย์
สอนสิทธิ์
ปอดภูเขียว
ศรีบุญเรือง
ภูพวก
แขะสิงห์
ยั่งยืน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง

๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงพลอง

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงพลอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๕

เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงหทัยธาร
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายชัชวรินทร์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภาวรรณ
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายรัชนาท
เด็กชายวรรธนัย
เด็กชายวัฒนพงษ์
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายเอกลักษ์
เด็กชายจิระพงธ์
เด็กหญิงธนาภรณ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายประเสริฐ
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายอริวัฒน์
เด็กหญิงเอมมิตา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายพิชัย
เด็กชายระวิกร
เด็กชายเกริกพล
เด็กชายจักรกริช
เด็กหญิงณอาภา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพุฒิกร
เด็กชายสิรวุฒิ

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เยรัมย์
วิชัย
รัตนไพพิบูลย์
ไชยสัจ
ยารัมย์
ยี่รัมย์
ผดุงชาติ
พัจนา
เวกสูงเนิน
จีนรัมย์
หวังผล
โยรัมย์
ศรีสวัสดิ์
ยั่งยืน

๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง

ยีรัมย์
ยีรัมย์
พิมายรัมย์
สุขศรี
ยีรัมย์
รวมรถ
นราวงศ์
ทนงศักดิ์
สุดศิริ
สุวรรณกาโล
กาดนอก
พลพงษ์
ฉิมมณี
สุดหล้า
รัตนะทอง
เติมประโคน
มหาสนิทร์
พรมศร
เจียมสกุล
ยามดี
บุญทศ

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามพิมาย

๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามพิมาย

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาหนาม

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาหนาม
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาหนาม
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาหนาม
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาหนาม
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาหนาม
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาหนาม
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาหนาม

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาหนาม
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง

๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกไม้แดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๖ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๐

เด็กชายจิรเดช
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กชายชานน
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กหญิงนุชนาฐ
เด็กหญิงศิศิรา
เด็กหญิงสิริกานต์
เด็กหญิงอรพินท์
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กชายณัฐพงค์
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายศิลาดล
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายกิตติคมน์
เด็กชายจิตรทวัส
เด็กชายชวนากร
เด็กชายชุติเทพ
เด็กหญิงทัศสิณี
เด็กหญิงศรัณพร
เด็กชายศรัณย์พร
เด็กชายสุวิสุต
เด็กชายหฤทธิ์
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงขวัญเรือน
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธวัชชัย

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๔

นามสกุล

นิลวิจิตร
อายอ
ศรีกิมแก้ว
เอี่ยมรัมย์
ม่วงสำเภา
บุตรสืบสาย
ทะไลรัมย์
บุญมี
หอมหวล
ศิริเมฆา
สัพโส
คุมาประโคน
บุญคำ
กระจ่างจิตร์
แรงจบ
พอกทรัพย์
สุขล้อม
พานอุ่น
พรมลักษณ์
แข็งขัน
วรวงค์
สุกิมานิล
แสงแพง
เกิดเจริญ
โสร่งเงิน
สมพิมาย
นามนาค
ดาวกระจาย
ศิริเมฆา
คำนึง
ยงปญญา
บุญมี
เด็กหญิงธัญญารัตน์ นิลวิจิตร
เด็กหญิงนัทธิกา บุตรสืบสาย
เด็กชายนิธิเดชน์ ซาบุญมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง

๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๗ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๕

เด็กชายปภากร
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กชายพีรายุ
เด็กชายวงศกร
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กชายมานัท
เด็กชายวราวุต
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงเนตรมณี
เด็กชายกอบโชค
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
เด็กหญิงจริยา
เด็กหญิงชวิศา
เด็กชายณชพล
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชาพร
เด็กชายดนัย
เด็กชายธนกร
เด็กชายนราวุฒิ
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนิรุตติ์
เด็กหญิงนุชญดา
เด็กชายบุญใส
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายมหาภาค
เด็กชายเมธาธิทธิ์
เด็กหญิงรสิตา
เด็กชายรัชพล
เด็กชายรัฐภาค
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงรุ่งอรุณ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๙

นามสกุล
วงศ์ดี
ประสานรัมย์
พรมทอง
เข้าเมือง
พอกทรัพย์
แสงดวง
วงค์ประโคน
ชำนาญกอง
ศรีณรงค์
จูมสร้อย
กุลณรักษ์
ชำนาญกอง
แซ่ล้ี
คำนับพะเนาว์
พรมโสฬส
แก้วกลม
แว่นประโคน
สอนสำแดง
ศรีโยธี
เอี่ยมประโคน
พรหมโสฬส
จิตเอก
กลิ่นนาค
ยิ้มเยื้อน
ประกลม
มงคลชาติ
สุกกูล
แก้วกลม
ชินรัมย์
แก้วกลม
ชำนาญกอง
อ่อนน้อม
แก้วกลม
รดนำ
แก้วกลม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๐

เด็กชายวงศธร

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงสกาวเดือน

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายสุวัฒน์
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กชายจุติภัทร
เด็กหญิงฐิติสุดา
เด็กหญิงนภัสษร
เด็กชายศิลวัต
เด็กชายธีระศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงสุกานต์ดา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธวัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปฏิพล
เด็กหญิงพรพินิต

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๘ เด็กหญิงพลอยไพลิน
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๔

เด็กชายมนตการ
เด็กหญิงมาริสา
เด็กชายสิริวัสดิ์
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธัญญากร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายประพล
เด็กหญิงพรรณิภา
เด็กชายวงศ์พันธ์
เด็กชายสุรชัย

นามสกุล
กว้างสนิท
พรมโสฬส
แก้วอำไพ
อุณหเลขกะ
แก้วกลม
คำหอม
ลักษณ์พลวงศ์
คตวงค์
บุญเต็ม
จีนใจนาม
แห้วเพชร
สีมา
มูลกัน
สุขจิตร
อินทะชัย
สอนเต็ม
เบ็ญจคุ้ม
ถะเกิงสุข
ประมวลทรัพย์
สุขจิตต์
คุนุ
เรืองรัมย์
ชารัมย์
ชัยฉลาด
นะรินรัมย์
แก้วคุณ
สมานมิตร
แก้วเขียว
พันธ์วินัย
สมงาม
นารี
สุระสรางค์
พันไธสงค์
ไชยสัจ
แสงดาว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๑๙/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๐๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๑๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๐๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๑๙/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๐๓/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๑๑/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๒/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๗/๐๗/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๐๓/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๓๐/๐๙/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๓๑/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๐๑/๑๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๘

เด็กชายสุรวิชญ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายฐานกร
เด็กชายเต็มวสิน
เด็กชายวิชัย
เด็กชายหยกชีวิน
เด็กชายจตุรวิทย์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายพงศวัศ
เด็กหญิงกุลสตรี
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กชายเจษฏา
เด็กหญิงฉัตรพร
เด็กหญิงญารินดา
เด็กหญิงณัฐรินีย์
เด็กชายณัฐวิชัย
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายบุญญรัตน์
เด็กชายประกาศิต
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงปญฑิตา
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายรพีภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๙

เด็กชายรัชชานนทร์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๐

เด็กชายวีชญ
เด็กชายศรัณยธร
เด็กชายศิรวัฒน์
เด็กชายสรัญ
เด็กชายสุกฤต
เด็กชายสุดา
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กหญิงอนงค์รัตน์
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายอัคควิน

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๗

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๙

นามสกุล
จันดาสอน
ศิริเวช
เทพไทย
เพชรประกอบ
กันยาพันธ์
สีเขียว
สระแก้ว
นามเกษม
โคตไสยา
อาหงี
คำมวนมาย
ขุมคำแหง
แก้วอำไพ
ฤทธิรัมย์
อาจคำพันธ์
เรียงเงิน
เทพไทย
โคตไสยา
สมานมิตร
ศักดิ์ดา
ชำนาญเขตกิจ
ติระพงษ์
สระนาม
เร่งรีบ
สีลาวงค์
วีระสุข
พ้าวไธสง
คำปุย
ถาเหลา
ทองรส
แหวนเพชร
ไชยปญญา
เพ็ชรราย
โกรัมย์
อินต๊ะสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๐/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖๖

เด็กชายบัญชา
เด็กชายปรมินทร์
เด็กชายภัทรจาริน
เด็กชายภัทรดนย์
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงอิณฑิฌา
เด็กหญิงกชมล
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กชายจักรพรรณ์
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กหญิงชลธิป
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนทัต
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนัท
เด็กชายธนาภัทร
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนันทกาญ
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงเนตรนภา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖๘

เด็กชายปกรณ์กนก

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายปรเมษ
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายพงศ์ศรัณย์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ตมิสา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗๔

เด็กชายพีระชัย

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๖๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗๑

นามสกุล
มาประจวบ
ไร่กระโทก
ขวัญเมือง
พลวงค์ษา
สายศร
ณ รังศรี
เทียนวรรณ
ถาวรนิติภาพ
เพิ่มชาติ
เทียนวรรณ
เขตรัมย์
ละวัณณา
แมลงทับ
หันสังข์
จงกะชาติ
เกษมศรี
กุยทวีจร
สนนา
บุตรไทย
ศรีราชัย
โภคินธนวุฒิ
คิดการ
โล่ห์นารายณ์
ตั้งชาติ
พลาหาญ
ทองทัพพรรณ
หลับรัมย์
กลิ่นพยอม
นาคะพงษ์
กิ่งวิชิต
แสนลัง
สรหงษ์
นามประโคน
วิโสรัมย์
ธรณีวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗๕

เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายภูวนาท
เด็กชายรักชวาล
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายรัตชมาสต์
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กหญิงหรรษา
เด็กหญิงชลณิชา
เด็กหญิงอังศุมาลี
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงธิดาภา
เด็กชายนาเคนทร์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กชายธีรพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงพิมผกา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายกรวิวัฒน์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาพร
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนันทิพร
เด็กหญิงจตุพร
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงธัญวรัตม์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงณิชากร

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๑๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๐๙

นามสกุล
พวงลัดดา
จันลคล
โภคินชุติวัต
นกเอี้ยง
เทียนวรรณ
สวงรัมย์
ตะโกนา
นกเอี้ยง
หลาบนอก
รัสเสมอ
พรมประโคน
ขยายวงค์
อินสุข
มงคลชาติ
แสงสุวรรณ
เจิมรัมย์
หรรษาวงค์
โอดรัมย์
กองคำ
กาญจนะ
ใคร่กระโทก
เชื้อน่วม
หาญสุวรรณ์
พิมเสน
ทับทิมใส
ภิรมย์นาค
ไชยเสนา
จันทร์พวก
พรหมรุกขชาติ
สุขเปนนิตย์
ทองโดน
ช่างคิด
อ่อนน้อม
เขินภัย
มะหะรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสวายสอ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)

๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดแย้
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดแย้

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตลาดแย้
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑๘

เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กชายพุทธชาติ
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงอินธิรา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายภคกร
เด็กชายรัตนเทพ
เด็กชายรุ่งโรจน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒๐

เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงภริดา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกันตพร
เด็กชายฑีฆายุ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๑๗

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒๖ เด็กหญิงณภัชชานันท์
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔๔

เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธัญญเทพ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายบรรพต
เด็กชายปริญญา
เด็กชายปวริศ
เด็กชายปณณธร
เด็กหญิงปาณิศญา
เด็กชายภควัติ
เด็กชายมนัสวิน
เด็กชายมีนา
เด็กหญิงรัชวัล
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายศักดา
เด็กชายศิราพัฒน์
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กหญิงสายปาน

นามสกุล

เกิด

สิงคะเวหน
ศรีลารัมย์
พุ่มจงกล
วานุนาม
วงษ์แหล้
หน่อสีดา
เหมือนท่าไม้
คูณทา
เรืองจันทึก
ศรีภักดี
รักพร้า
พงษ์สว่าง
หาวะโคก
หิ้วพิมาย
อัครมะหะเวทน์
วงศ์ทะ
ลุนสืบ
สุวรรณ์รัมย์
สมบังใด
ขอนาคกลาง
แสนเกษม
ศาลางาม
แสวง
หวังผล
พิศเพ่ง
จันทรังศรี
วาปโย
ลาสุเร
ชารีหนองหว้า
ด้วงเมือง
สมศรี
สามยอด
ปาวงค์
เพชรพรรณ
คงนันทะ

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔๕

เด็กชายสิรวิชณ์
เด็กชายสุรเชน
เด็กชายอนุวัต
เด็กชายอรุณ
เด็กหญิงอัญชิตา
เด็กชายอิทธิ
เด็กหญิงจิตตา
เด็กชายรัฐพงศ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงรุ่งอรุณ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕๔

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕๕ เด็กหญิงกนกกาญจน์
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๗๙

เด็กชายคุณภัทร
เด็กหญิงจงใจ
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายชินวุฒิ
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธัชรี
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กชายบูรพา
เด็กชายประตินันท์
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงศศิ
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กชายสังวาร
เด็กชายสิงขร
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุธีมนต์

นามสกุล
ชาวดร
พรแด
หวังสระกลาง
คงหาญ
นิพันธ์รัมย์
โพนนอก
กล่อมสูงเนิน
ฝายกระโทก
ช่อทอง
ฝายกระโทก
แสนเมือง
เพชรนอก
อาสาคติ
ทิศกระโทก
เสาวลักษณ์กุล
สอดกระโทก
คุชิตา
สมพันธ์
ชะเอมเทศ
ศรีษนาราษฎร์
กุลพิพิษ
กิ่งแก้ว
หลีกระโทก
มะลิรัมย์
นามจำปา
คำแพ่ง
นาแข็ง
คะนล
นะราวงษ์
เชิงกลาง
หาญไพรี
เชอร์รัมย์
บุตรพรมมา
ทิพย์คูนอก
บุญกองชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘๗

เด็กชายอดิสรณ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายกวินท์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายภูริเดช
เด็กหญิงมีนา
เด็กชายไอยรัฐ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงผ่องพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐๕

เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายอชิตพล
เด็กหญิงอติพร
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กชายจรัณชัย
เด็กชายจิรเมธ
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐธิฌา
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนาวี
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพิริยะพงศ์
เด็กหญิงวีรดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงสุภัตรสรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐๗

เด็กชายสุรินทร์
เด็กชายอนิรุจ
เด็กชายเอกระฟา
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงคณิตา
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กหญิงปณฑารีย์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๘๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๒๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑๔

นามสกุล
สำรวมรัมย์
ดาทอง
จรัญเสริฐ
ใจรัมย์
ภิรมย์นาค
ศรีเชื้อ
หาญประเทศ
ที่รัก
นุโยนรัมย์
พะไลรัมย์
เวชกรณ์
ปรากฎกล้า
โมห้างหว้า
เรียบร้อย
อักษร
ปรากฎกล้า
คงเจริญ
รักษ์มณี
ทาไสย
นะรื่นรัมย์
ประชาบริรักษ์
บานกระโทก
งามทรัพย์
เถื่อนมั่น
เรืองโสภากุล
วงจันทร์
บุญจันทร์
อินหล่ม
จันทินมาธร
บัวทอง
สูนขุนทด
หอมขจร
คาดสนิท
อินทร์รัมย์
เติมสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงงาม

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงงาม

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พินิจรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑๖

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงพิมพ์นารี
เด็กชายพิยพัฒน์
เด็กชายภัควัต
เด็กหญิงมีนา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอคิราห์
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายจักรกฤช

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายธีรภัทธ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงนันทกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงนันนิชา
เด็กหญิงนาตาชา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงเบญญทิพย์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงพริมรตา
เด็กหญิงพิชญนันท์
เด็กหญิงพิชญาภัค
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงเพชรรดา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงมนัสขวัญ
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภณัฐ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๒๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๓๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๔๙

พิเลิศรัมย์
พะเนตรรัมย์
เจนถูกใจ
ละไมทอง
อะพรรัมย์
ประชาบริรักษ์
ชลภักดี
ยืนยง
อุ่นภู
สันมะโน
หมายถูก
กล้าวิเศษ
พินิจรัมย์
ก๋าอินตา
ศรีจันอินทร์
จันทร์นวล
พะนิรัมย์
โกยรัมย์
อุไรรักษ์
ดาทอง
สายบุตร
ไพรัมย์
กันภัย
ดาทอง
นิมินรัมย์
เอ็นดู
หวังทรัพย์
ยินดีรัมย์
แสนรู้
รองสำลี
ทองนำ
เลากลาง
เกิมรัมย์
เคนศรี

๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕๐

เด็กชายสุธิมนต์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงสุพรรณษา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘๑

เด็กชายสุรเดช
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอัชรา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กหญิงสุมลรัตน์
เด็กชายสุวิชา
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชยุดา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กชายธีรณัฐ
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนที
เด็กหญิงปริศตา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายศุทธวีร์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสวรส
เด็กชายสัณหพจน์
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กชายเจริญทอง
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงฐิฌาดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘๔

เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายธนายุทธ

นามสกุล
ถูกจิตต์
สีสงคราม
เจริญสุข
เที่ยงธรรม
สมสวย
เฉลิมผล
ทิรายรัมย์
ประดับศรี
แก้วมณี
อุรางรัมย์
พนุมรัมย์
ทะรารัมย์
ทองจันทร์
เจียมรัมย์
ไพแก้ว
ทองนำ
พารื่นรัมย์
เทวารัมย์
นำคำ
พิรานรัมย์
โอคอนเนลล์
ทิมคล้าย
ทิสารัมย์
ทองนำ
พะเนิกรัมย์
พิรานรัมย์
อิงเอนุ
โพนรัมย์
ทิมคล้าย
เงางาม
นำคำ
พวงมาลา
คุณวงค์
นิพันรัมย์
สวัสดิ์รัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงพรรณษา
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงแพรเพชร
เด็กชายโยธิน
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุณัฐธิดา
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงทิพย์รัตน์
เด็กชายธนวัตร์
เด็กชายปราโมทย์
เด็กชายปรีชา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีระยุทธ
เด็กหญิงเฟองฟา
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กชายศุภพล
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายอัสนี

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๓๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๐๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑๐ เด็กหญิงแคทติยาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงทิพย์ภาพร

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑๒

เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงธีรนาฏ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์
เด็กหญิงพรกนก
เด็กหญิงสันต์ฤทัย
เด็กหญิงสิริรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๑๙

นามสกุล
บุญมาก
พรมตา
สุราช
สถิตย์ไพบูลย์
จุฬารัมย์
ทิสารัมย์
พารื่นรัมย์
พักรัมย์
ยืนยง
จิตกล้า
นุกอนรัมย์
นิเรืองรัมย์
ใบบัว
ม่วงแก้ว
เการัมย์
นานา
กล่าวรัมย์
กล่าวรัมย์
หะพินรัมย์
เลิศยะโส
จงตั้งกลาง
จะริตรัมย์
พิมพ์วงค์
ยิ่งมี
เช่นรัมย์
ดีม่ัน
ศรีพันธ์นาม
พานรัมย์
สายสอิ้ง
ว่องไว
พะวอนรัมย์
พินิชรัมย์
โพนรัมย์
หอมทรัพย์
พิเรศรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมถาวร
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมถาวร
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมถาวร

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมถาวร
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมถาวร

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมถาวร
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมถาวร
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมถาวร

๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมถาวร
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมถาวร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒๐

ชื่อ
เด็กหญิงสิรีธร

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒๑ เด็กหญิงกานต์พิชชา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงขวัญรัตน์
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายอนุชิต

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒๙

นางสาวเกษศิรินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓๗

เด็กชายณฐกร
เด็กชายธารากร
เด็กชายพีรวัส
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายอดิเรก
เด็กชายอานันทนะ
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายก้องภพ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓๙

เด็กชายกำจรเดช
เด็กหญิงกิรณา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญชนก

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๒๗

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๓๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔๓ เด็กหญิงจันทิราภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงจิรญาณ์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายทวีวิทย์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงปรีชญา
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงภัสรา
เด็กหญิงเมษา

นามสกุล
ลาดจันทึก
กางรัมย์
บุญอิน
บุระพันธ์
สุวรรณศรี
เจริญรัมย์
สมพร
จิตสม
ธรรมคุณ
ฉลาด
กางรัมย์
สายแก้ว
สายรัตน์
ธิประโคน
นุการรัมย์
ซาอึงรัมย์
กล่อมเสียง
ศัตรูพินาศ
มีชัยรัมย์
พาผิวดี
กัณหะเสน
ส่งยินดี
บังทอง
สมจิตร
มั่นหมาย
แคว้นพุทรา
นิคงรัมย์
ปญญาไว
นุสิทธิ์รัมย์
เพชรเลิศ
ลวดทอง
นิพลรัมย์
ชารีนิวัฒน์
กะรัมย์
กรรณรงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมถาวร
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดธรรมถาวร
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมถาวร

๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดธรรมถาวร

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดธรรมถาวร
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมถาวร
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๐๔/๐๑/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดธรรมถาวร
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘๒

เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุธิศักดิธัช
เด็กชายพีรธัช
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงศรินทิพย์
เด็กหญิงจรัสรวี
เด็กชายดรัณภพ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กชายจักรรินทร์
เด็กหญิงชาลินี
เด็กชายธนพงศ์
เด็กชายปองคุณ
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงพรลภัส
เด็กหญิงมิ่งพร
เด็กชายรุ่งเกียรติ
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงสราพร
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงนัฐินันท์
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายศักดิ์ชาย

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘๔

เด็กชายปยะพงษ์
เด็กหญิงพุทธชาติ
เด็กชายอภิวัตร
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กชายคณิศร
เด็กชายประภพ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘๑

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๘๙

นามสกุล
ไชยทองศรี
เกษมโศธน์
ยืนยง
ลาโยธี
สำราญ
นุชารัมย์
ละอองดี
ยุงรัมย์
ละนิโส
วงษ์คำพระ
เสายอด
ส่งคืน
ซาเสน
วาจามั่น
ยอดเครือ
คันสมาโส
ฉายยา
เหนียวคง
ชื่นใจ
ตรวจมรรคา
ดาศรี
ริวแดง
บุตรเพรา
แก้วหยก
บุตรโสภา
พลทา
ไพรสินธุ์
โกงรัมย์
กุสารัมย์
บุญครอง
ทวีชาติ
แต้มงาม
กุยรัมย์
ฉลาดเจน
กองสนั่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๑๕/๐๖/๒๕๕๓
๑๑/๐๒/๒๕๕๔
๐๕/๑๑/๒๕๕๒

๐๙/๑๐/๒๕๕๒
๐๔/๐๕/๒๕๕๓
๑๘/๐๕/๒๕๕๓

๐๕/๐๗/๒๕๕๓
๒๕/๐๘/๒๕๕๓
๑๓/๐๗/๒๕๕๑
๑๑/๑๒/๒๕๕๑
๒๙/๑๒/๒๕๕๑

๑๘/๐๖/๒๕๕๒
๒๗/๑๒/๒๕๕๒

๐๕/๐๔/๒๕๕๓
๑๕/๑๒/๒๕๕๒

๐๑/๐๘/๒๕๕๒
๐๑/๐๔/๒๕๕๓
๐๕/๐๙/๒๕๕๒
๑๐/๐๙/๒๕๕๒
๑๕/๐๖/๒๕๕๒

๐๙/๐๑/๒๕๕๓
๒๗/๐๖/๒๕๕๒
๒๑/๑๒/๒๕๕๑

๒๑/๑๐/๒๕๕๑
๑๘/๑๒/๒๕๕๑

๐๘/๑๐/๒๕๕๑
๐๒/๑๐/๒๕๕๑
๐๕/๐๑/๒๕๕๓
๒๓/๑๐/๒๕๕๒
๑๔/๐๘/๒๕๕๒
๑๒/๑๑/๒๕๕๒

๐๗/๐๓/๒๕๕๓
๑๔/๐๕/๒๕๕๒
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

วัดคันธารมย์
โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
วัดคันธารมย์
โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
วัดคันธารมย์
โรงเรียนบ้านดอนยาว
วัดดอนยาว
โรงเรียนบ้านดอนยาว
วัดดอนยาว
โรงเรียนบ้านดอนยาว
วัดดอนยาว
โรงเรียนบ้านดอนยาว
วัดดอนยาว
โรงเรียนบ้านดอนยาว
วัดดอนยาว
โรงเรียนบ้านดอนยาว
วัดดอนยาว
โรงเรียนบ้านโคกยาง
วัดท่าประชุมวารี
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านถนน
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านถนน
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านถนน
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านถนน
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านถนน
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านถนน
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านถนน
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านถนน
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านถนน
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านถนน
วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑๐

เด็กชายภูตะวัน
เด็กหญิงวันวิษา
เด็กชายจักรวาล
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายบุญธิการ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงรัชธิดา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายอมรินทร์
เด็กหญิงอุสามณี
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจุรีพร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายนพเก้า
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กชายจิรสิน
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายตฤณภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงเทพนภัฏฐ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงสิตานันท์
เด็กชายสุธิชัย
เด็กหญิงคริษฐา
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนิวิฐ
เด็กชายบารมี
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมนปริยา
เด็กชายศตพร

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๔๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๐๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

เกิดสวัสดิ์
งามเชย
ใชยแสง
ทิมเทศ
รู้ชอบ
เงินนวล
บัวจารย์
ฤกษ์ชัย
ยอดเครือ
เหมือนสิงห์
สมหมาย
แก้รัมย์
เพชรพราว
การกระสัง
พลสวัสดิ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์

จินดาศรี
การกระสัง
สุมหิรัญ
โชงรัมย์
เกือกรัมย์
สมหมาย
จันทร์ไทย
ชะเอมหอม
คุณวงศ์
เสายอด
เกลียวทอง
ฤกษ์ดี
ทำนักสุข
รักขิตัง
จันทร์เพ็ง
สาวยอด
แถบเงิน
สมจิต
ไชยสุริยงค์
จันทร์หอม

๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์

หมายเหตุ

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) วัดชุมพลมณีรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒๕

เด็กหญิงสร้อยทอง
เด็กหญิงกมลพรรณ
เด็กชายกลวัชร
เด็กหญิงกานต์ติษา
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กหญิงขวัญมนัส
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงจันทนิภา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓๓ เด็กหญิงจินตนาการ
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงชาณิดา
เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายณัฐวร
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธวัฒชัย
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงปณชญา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงภูษิตา
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กชายอัยการ
เด็กหญิงอารียา
เด็กชายอิทธิพล

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕๕ เด็กหญิงไอศวรรณยา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงจิรพันธ์
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายธีรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงบุณณดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๕๗

นามสกุล
เกาะรัมย์
เกือกรัมย์
เกือกรัมย์
งาตา
ม่วงประโคน
พรหมสวัสดิ์
คงยอด
คงเครือ
มณีฉาย
ศาลาทอง
แสงสวาท
พันธ์พิน
นามมูล
สุขแสวง
เดชมะเริง
นิลธวัช
แถบเงิน
พูนพิรมย์
วากิรัมย์
วันดีรัมย์
นันหมื่น
สมจิต
แก้วอมร
สังฤทธิ์
คิงคำ
อนาถรัมย์
สีดา
พานทอง
ชื่นอารมณ์
เสนเพ็ง
วิชัยยงค์
พันธุศิริสด
ศิริสำราญ
ตรวจมรรคา
นิทะรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดบ้านหว้า
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพุทธรักษา นาคมอญ
เด็กชายภูริต
สมบูรณ์การ
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ขาวดี
เด็กชายเศรษฐพงษ์ รัศมี
เด็กชายสมศักดิ์ กกรัมย์
เด็กชายสืบสกุล นิรอรัมย์
เด็กหญิงอชิรญาณ์ นิเรียงรัมย์
เด็กชายเอกภัทร กะรัมย์
เด็กชายกรชวัล ประเสริฐศรี
เด็กหญิงกานต์รวี ปานจันทร์
เด็กหญิงกานติสา นิเรืองรัมย์
เด็กชายเกื้อกูล วงศ์ทองเจริญ
เด็กหญิงขวัญจิรา ขอเอิบกลาง
เด็กหญิงคณัฐสนันท์ สร้อยหล้า
เด็กชายคีตภัทร พจน์รัมย์
เด็กหญิงจิดาภา สุริยะ
เด็กหญิงจีระนันท์ พลอามาตร
เด็กหญิงจุฑามาศ ชะนะภักดิ์
เด็กชายเจษฎา กุยรัมย์
เด็กหญิงชนม์นภา สีดาน้อย
เด็กชายชนวีร์
ศรีสวัสดิ์
เด็กชายชนะพล นุกิจรัมย์
เด็กหญิงชนัญชิญา เวฬุวนารักษ์
เด็กหญิงชลธิชา มาลัย
เด็กชายชัยวัฒน์ ชินรัมย์
เด็กชายณภัทร มีศิลป
เด็กหญิงณภัทร ราชธานี
เด็กชายณัชพล นันทพันธ์
เด็กหญิงณัฐณิชา หาญอาคม
เด็กชายธนาศักดิ์ ชัยสุวรรณ์
เด็กชายนพเก้า ย่อมกระโทก
เด็กชายนิธิศ
งามยิ่ง
เด็กหญิงเปณิกา เฉียงพิมาย
เด็กชายพงศ์พิทักษ์ ทองยอน
เด็กหญิงพรพิมล ศิลปะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙๕

เด็กชายพลวัฒน์
เด็กชายวณัฐพงศ์
เด็กชายวสุพล
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายวิรพล
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิศิรา
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กชายสมศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๕๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐๘

เด็กชายสุมน
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอธิศ
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอภิสิทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงอรุณี
เด็กหญิงกฤติญา
เด็กหญิงกุลนิษฐ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงณัฐฏมณี
เด็กชายณัฐธัญ
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงนันทิภัคค์
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปุณพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑๙

เด็กหญิงพรพฤติกร

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒๗

เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายยศสพล
เด็กหญิงรมิตา
เด็กชายรัชกฤช
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงสุขพัชรา
เด็กชายสุทิวัส
เด็กหญิงอารีรัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒๙

เด็กชายจิรเมธ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๑๗

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๒๖

นามสกุล
คำทอง
นิลขันธ์
จริตรัมย์
โกยรัมย์
เสถียรจิตจรัส
ดาราโพธิ์
ซาระนิน
การกระสัง
แก้วยก
รสหอม
มีแก้ว
ศรีพลเมือง
รักกลาง
โพธิ์แก้ว
พร้อมพิมพ์
หงษ์ทอง
พรมนัส
คำภาดี
เพชรเลิศ
ยอดชรูด
ดาระวัลย์
จักสาน
มะนารัมย์
ปสนา
เนื้อทอง
นิโรรัมย์
กำลังรัมย์
ยินดีรัมย์
ตันเสดี
เชิดนาม
กกรัมย์
สุริเย
ดวงจิตร์
ยิ่งเสมอ
คำทองสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกระสัง

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดท่าสว่าง
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงดรุณี
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายนาวิน
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กชายพรเทวา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงพลอยพัชรี

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓๘

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงมาริษา
เด็กชายอชินรวัฒย์
เด็กชายอนวัช
เด็กชายอุดมทรัพย์
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงณิภาพร
เด็กหญิงอภิรดา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายจตุรวิชญ์
เด็กหญิงนัฐริกา
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอริษา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายธันวา
เด็กชายปกรณ์รัมย์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายกนกพงศ์
เด็กหญิงตวงพร
เด็กชายเพชรมงคล
เด็กชายอนุพงศ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงกมลวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖๔

เด็กชายณรงค์กร

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖๑

นามสกุล
วิชัย
วิชัย
หงส์พิลา
สุขจันดี
บุญเติม
ศรีบุญเรือง
ยิงรัมย์
ชาญชัย
มั่นคง
จันทร์เพชร
กมลเดชากุล
ชัชวาล
บุตรเสมียน
มันสลาย
หนูชูเชื้อ
อินอ่อน
น้อยพรม
พรมทอง
เนียมเขียว
สังข์ทอง
โฉมหน้า
จวบรัมย์
จัดรัมย์
ภูมิศาสตร์
สุขสงค์
สรสิทธิ์
ช้อนรัมย์
นามไพร
วรรณกาล
เย็นรัมย์
อิ่มสำราญ
ตาลไธสง
ศีระบุตร
อัปการัตน์
เจริญรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๖๙๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปานเนตร บุญโภค
เด็กหญิงลักษณ์ขณา คำสีโห
เด็กหญิงอังศุมารินทร์ กรรเจียก
เด็กหญิงปาลิตา คำมะประณี
เด็กชายวชิรวิทย์ เทียมทะนงค์
เด็กหญิงชวพร กลิ่นหอม
เด็กหญิงฑิมลวรรณ เผยไธสง
เด็กชายพีระภัทร โมกไธสง
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ นาราษฎร์
เด็กหญิงหฤทัย เหล่าประเสริฐ
เด็กชายอภิสิทธิ์ ภิรมย์น่ิม
เด็กชายกรวิชญ์ โมกไธสง
เด็กชายคมกฤษณ์ ทบหลง
เด็กหญิงทิชานุช ทวีสุข
เด็กชายวรโชติ พิริยะตระกูล
เด็กหญิงกนกกาญ เพาะไธสง
เด็กชายกฤษดา ชื่นชม
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มัตถาปะตัง
เด็กชายธนวัฒน์ คำมะปะไนย์
เด็กชายธนากร พยุงวงษ์
เด็กชายธราเทพ วิขัยวงษ์
เด็กหญิงธัญญศิรินทร์ สิงห์โคตร
เด็กชายธันวา
สีดำ
เด็กหญิงนิสา
กลิ่นหอม
เด็กหญิงพรธิวา กายไธสง
เด็กหญิงเรยา
หอมสมบัติ
เด็กชายศุภากร โคกศรี
เด็กหญิงสุกัญญา ทบหลง
เด็กหญิงสุมิตรา แก้วดี
เด็กชายแสนชัย นาระวิน
เด็กชายอรรถพล ผาไธสง
เด็กหญิงกนกพิชญ์ พาบุ
เด็กชายก้องกิดากร ลีสี
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ พันธุ์ไธสง
เด็กหญิงแก้วกันญา เผยไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑๒

เด็กชายคมกริช
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายชญานนท์
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายณัฐชัย
เด็กชายดนุนัย
เด็กหญิงทักศอร
เด็กชายธนานนท์
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายนิติพันธ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงปารมี
เด็กหญิงพรณภา
เด็กหญิงพรวนัช
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพิชญาพา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายมีนา
เด็กหญิงยอแสง
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กหญิงศิริพิมพ์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายสุธีมนต์
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายอัศนีย์
เด็กหญิงดวงดาว
เด็กชายพชรพล
เด็กชายศิรวุฒิ
เด็กชายอภิลักษ์ชัย

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑๑

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓๔

นามสกุล
โคนไธสง
พูนไธสง
พงษ์ผุย
สิงห์เนตรนอก
อินทจัน
ชาแสน
คงชุม
มิสา
ห้าวจันทึก
ไชยไข
ชวดศรี
พลเดช
บรรยงค์
บรรยงค์
หระดี
แพไธสง
ศรีชุม
ปุราชะโต
จันทะเขตต์
สุขใจ
ชาพรม
หนูแก้ว
แพไธสง
สุวรรณโคตร
เม็ดไธสง
ยามดี
จันทะเขตต์
ทาทอง
เม็ดไธสง
ดุลย์ชาติ
จันทร์ขันตี
ทาปาด
ขาวก้านเหลือง
ยาพยนต์
เข็มบุปผา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงชัชฎา
เด็กชายชัยณวุต

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔๑ เด็กชายชินภัทรพงษ์
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔๒ เด็กหญิงณัฐญาวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕๗

เด็กชายณัฐวรพล
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัชร์
เด็กชายธนวุฒิ
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กชายธิติสรรค์
เด็กชายนันทกร
เด็กชายนันทภพ
เด็กชายบัญฑิตย์
เด็กชายปารเมศ
เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงพัชรียา
เด็กชายพัณณกรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงพิมระภัทร์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕๙

เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายพีระพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๕๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖๑ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖๒

เด็กหญิงวรดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงวรรณนิษา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖๔

เด็กชายวันชนะ
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายสมัชญ์
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงจันทิมา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๖๙

นามสกุล

นิติสิทธิ์
อินจันทร์
ปลื้มสายแสง
จอยเอกา
วิเชียร
นามวงศ์ษา
บุญประสาท
คำกระโทก
ปรีชาพูด
กิติพันธ์
วะเรืองรัมย์
นุพันธ์
สมบูรณ์
พนาลักษณ์
แก้ววัฒถา
ดังก้อง
อรัญศักดิ์
เสือชุมแสง
แสงพรม
ปราบสกุล
วัชพืช
มาสันเทียะ
พิศาลวนิชกุล
กล่อมพระทัย
นุพันธ์
ขำเอนก
แก้วปรือ
แสนเดช
ศิริงาม
เพชรกิ่ง
อินสูงเนิน
ธิพันธ์
มีพวงผล
ติ๊บขาว
อภัยจิต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดก้านเหลือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดปาหนองหญ้าวัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงจีรภัทร์
เด็กหญิงเตชิสา
เด็กหญิงธันยา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนันทนัช
เด็กหญิงบุญสิตา
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงวินศิตา
เด็กชายอัคกฤษณ์
เด็กชายศิรพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘๑

นามสกุล
ทวีพูน
โตสกุล
ด่านกระโทก
พูนพิพัฒน์
แพงมา
พวงกระโทก
สายเพ็ชร
ดวงศรี
คงพลปาน
ไทยกระโทก
กล่อมไธสง
ศรีสมศักดิ์

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดก้านเหลือง

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดก้านเหลือง

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดก้านเหลือง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดก้านเหลือง

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘๒ เด็กหญิงจัสมิน โดโรธี

๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘๓

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๗๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐๔

สมิธ
เด็กชายจิรภัทร์ อังกาบกิ่ง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จั่นเพ็ชร์
เด็กหญิงชาลิสา ไกรกูล
เด็กชายธนากฤษ ล้อมวงษ์
เด็กหญิงปาริชาติ แฉล้มชาติ
เด็กชายไพรวรรณ์ สุนทรวัตร์
เด็กชายรัฐนันท์ พรหมชาติ
เด็กหญิงสุนิสา ภูมิพันธ์
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปาทองหลาง
เด็กหญิงสุภิญญา สุขนันต์
เด็กชายอนิรุตน์ ดีกระโทก
เด็กหญิงเอมิตา กระแสร์ชล
เด็กชายก้อง
ลีอาจ
เด็กชายจิรศักดิ์ มาสืบชาติ
เด็กหญิงญาณิศา กลีบผะกา
เด็กหญิงณัฐธิฌา หวังแนบกลาง
เด็กชายเตชินท์ เภสัชชะ
เด็กชายปยวัฒณ์ วัสสระ
เด็กชายยศนันท์ ภูมิศาสตร์
เด็กชายเอกพงษ์ เสาว์กูล
เด็กหญิงกัญญาภัทร บุญทัน
เด็กหญิงขวัญจิรา โกฎผักแว่น

เกิด

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐๕

เด็กชายชนกันต์
เด็กชายชัยวรินทร์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายธนวินท์
เด็กหญิงธัญพิมล

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๓๙

นามสกุล

ไตรพรม
จรรยา
ทองภูวงศ์
พิมพ์จันทร์
สมัญญา
เด็กชายปญญพัฒน์ ทองยศ
เด็กหญิงภัทรธิดา คำชา
เด็กหญิงรุ้งทิพย์ กำจร
เด็กชายอติเทพ แก้วยงกฎ
เด็กชายอธิชา
สมฤทธิ์
เด็กชายธนกร
ประภา
เด็กชายธนโชติ โกติรัมย์
เด็กหญิงธิดารัตน์ โค่นถอน
เด็กชายปฎิมากร ขันติวงค์
เด็กหญิงปณฑิตา คะพันธ์
เด็กชายปณณวิชญ์ คะพันธ์
เด็กหญิงพัชรี
แก้ววิจิตร
เด็กหญิงวณิชชา วิเศษ
เด็กหญิงวันวิสา กาละเสาร์
เด็กหญิงวิลาวัลย์ วิเศษ
เด็กหญิงศกุลณา โสโรมรัมย์
เด็กหญิงหนูแดง นวลศิริ
เด็กหญิงกวินทิพย์ แก้วมณี
เด็กชายกิตตธร สนิทปู
เด็กหญิงกิตติกาล รองซุง
เด็กหญิงจารุวรรณ นามบุรี
เด็กชายณัฐกมล มีกมล
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สัตย์ต้ัง
เด็กชายธนรัฐ
สิงห์ทอง
เด็กหญิงประภัทสร วังขันธ์
เด็กหญิงพชรมน นิลพยัคฆ์
เด็กชายยศกร
บดสูงเนิน
เด็กชายวรินทร รุ่งกูล
เด็กชายศุภชัย เดชประเสริฐ
เด็กหญิงอรนิชา เสือรุกขะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด

๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔๗

เด็กชายอิสระพงศ์
เด็กหญิงกชพร
เด็กชายจิรพัชร
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กหญิงเยาวภา
เด็กหญิงวันวิสา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงสุพรรณิกา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงอธิชนันท์
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอรสา
เด็กชายโอบนิธิ
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงจิระพรรณ
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายบุญยวี
เด็กชายบุญวาสนา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายปยวุฒิ
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงวิมลศิริ
เด็กหญิงวิลาวรรณ
เด็กหญิงสาริกา
เด็กหญิงสุธาวัลย์
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กชายกรวุฒิ
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนัฐพงศ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๔๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗๔

นามสกุล
พลภักดี
ฉัพพรรณรังสี
เล็งตามดี
อวงรัมย์
แก้วดอนรี
พยัคฆา
ทิศกำเนิด
บุญมี
เส็งลา
นวลศิริ
บัวลา
นุพันธ์
พรมภมร
นวลปกษี
จุลขันธ์
มีบุญ
มหานิล
สันทาลุนัย
ใจดี
คงประโคน
ศรีด้วง
ชินบุญ
เกษทองหลาง
ปรุงจันทร์
วงศ์ไธสง
จะชานรัมย์
สวัสดิ์พูน
นาครินทร์
บุญเต็ม
สัมฤทธิ์
ชูบัวทอง
สาทิพย์จันทร์
ดุลไธสง
จัตุกูล
สุมาลุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตะโก

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตะโก

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กหญิงพัชราภรณ์
เด็กชายยืนยง
เด็กหญิงวินิรัตน์
เด็กหญิงศุภวรรณ
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอารัญปภา
เด็กหญิงจีรพันธ์
เด็กหญิงจุฬารัตน์
เด็กชายชวกร
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงนันณภัทร
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายบุญฑริก
เด็กหญิงเบญญาภา
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กชายภูมินทร์
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายเทิดศักดิ์
เด็กชายธนชัย
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนฤสรณ์
เด็กชายนิธิกร
เด็กชายปติภัทร
เด็กชายพันธกิจ
เด็กหญิงพุทธิดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๘๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๐๙

นามสกุล

กิ่งนนท์
สีดา
อินทร์ควร
อยู่ยืน
หึงขุนทด
สัมฤทธิ์
สมญา
ศิวรัตนโชติกาล
สมชอบ
อุดมดัน
เชื้อเมืองพาน
หล่อทอง
ดิษเมืองปก
นามวงษ์
พุ่มพฤกษา
พิลา
รักษาภักดี
ดวงสี
สังสีแก้ว
จันทร์เขียว
สมหวัง
ประเสริฐศรีทินโย
อุบลพิทักษ
มโนบาล
ปนรัมย์
ภู่รัตน์
สวัสดี
เชิดสกุล
แขวรัมย์
งดงาม
พันธ์ทองหลาง
เนื้อนิล
ดิษฐยิ้ม
ซาฮาด
บุตรประโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) วัดศรีรัตนาราม
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) วัดศรีรัตนาราม
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) วัดศรีรัตนาราม

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) วัดศรีรัตนาราม
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) วัดศรีรัตนาราม
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) วัดศรีรัตนาราม
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) วัดศรีรัตนาราม
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) วัดศรีรัตนาราม
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑๐

เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายวรยุทธ
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงสัญห์ฤทัย
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายหัสดินส์
เด็กชายองอาจ
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายเตชิต
เด็กหญิงธาวินี
เด็กชายนนท์ดนัย
เด็กชายนิธิชัย
เด็กชายพศวัต
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงพิมพ์นภา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพ็ญทอง
เด็กหญิงภัทรลภา
เด็กหญิงรสา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวาริสา
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายสิทธา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอรวรา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายอุดมพงษ์
เด็กหญิงกวินทิพย์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔๔

นามสกุล

ทาคำ
เจียดรัมย์
แจ่มรัมย์
มั่นคง
ฤทธิ์แก้ว
สิงห์ทอง
นามเสาร์
สินปรุ
จิตรรัมย์
อินัง
อ่อนจันทร์
ศิริวงศ์
จีรัมย์
ลำดับ
คงมี
ดาทอง
เลื่อนกระโทก
การัมย์
สมองรัมย์
กุลไธสง
โกติรัมย์
เจียดรัมย์
สดสะอาด
คดขลิตร
เข้มเอี่ยม
สิงหนุต
วิทไธสง
ใหญ่เลิศ
ศรีแก้ว
โจนรัมย์
จากรัมย์
ชาติจอหอ
เด็กหญิงกาญจนาพร ชะอุ่มประโคน
เด็กหญิงกิตญาดา ศรีวิสรณ์
เด็กชายเกรียงไกร พันชะนะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔๕

เด็กชายจักรวาล
เด็กชายจิรานุวัฒน์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ
เด็กชายทยานัย
เด็กชายทิวาวัชร์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนัฐดา
เด็กชายธีระพันธ์
เด็กชายนรภัทร
เด็กหญิงเบญญพร
เด็กหญิงปริณดา

ธงชัย
บันเชิด
เพ็ชรสินจร
โจนรัมย์
ใหญ่เลิศ
สวัสดิ์สุข
สินศิริ
จันทร์เจ้า
โจนรัมย์
สุนทรารักษ์
เวียนนอก
เผื่อแผ่
แกมสูงเนิน
จะเชนรัมย์
ปะกะมานัง
เทอดรัตนเกียรติ
หงษ์รักษ์
จิตรัมย์
ชะวูรัมย์
ครูทำสวน
สายสอน
เจรัมย์
ชินรัมย์
ดาทอง
ศิลชัยศรี
เนตรวงศ์
บรรดา
อุพลรัมย์
ดาดผารัมย์
กุสะรัมย์
มินกระโทก
สร้อยสน
ปนวนิชย์กิจ
แผ้วพลสง
บุญวริทธิ์นันท์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖๐ เด็กหญิงพัชรสุวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗๘

เด็กชายเมธา
เด็กหญิงรัตนากร
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิมล
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายสุทธิชัย
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอนุเดช
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กชายเอกภพ
เด็กหญิงกรองทอง
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงณัฐธินี
เด็กหญิงทิพย์สุดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงบวรลักษณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๗๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายพิชัยนนท์
เด็กหญิงภวิภา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสิดาพร
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงจิรภัทร์
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงณิชาดา
เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายธนพัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙๑ เด็กชายประพฤตพงษ์
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กชายพรภวิษย์

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙๔

เด็กหญิงพลอยปภัส

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙๕

เด็กชายพิชยา
เด็กหญิงพิมวิไล

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙๗ เด็กหญิงมณัฐชนันท์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวิกรม
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กชายวีรศิลป
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสุประวีณ์
เด็กหญิงเอลิกา
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงกัณทิกา
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายเกริกไกร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงขวัญพิชชา

บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๐๙๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑๒

นามสกุล
ศิริพงษ์
อักษรณรงค์
สุโข
สีดา
บุญหลง
นะรารัมย์
มุ่งดี
ทิพย์อักษร
คุณโคกสูง
เชื่อมรัมย์
รมณีย์พิกุล
ฟาระหาญ
ยืนยง
ท้าวพยุง
เจิมแหล่
แซ่ล้ี
โพธิสัตย์
พรายแก้ว
หงษ์สาชุม
จะยันรัมย์
ทองย่น
อำรุงแคว้น
รุ่งเรือง
พลอยรัมย์
พะเนตรัมย์
ปุยะติ
เขียวมณี
กมลจิตร
ประดาจี
เสารีรัมย์
เรืองรัมย์
อนุพันธ์
ตาแสง
เรืองไพศาล
เรืองรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงขวัญเรือน
เด็กชายคมกริช
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กชายจักรภพ
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงจิรัฐติกาล
เด็กหญิงจีราพัชร
เด็กชายชนัญู
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายชาคริต
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณัฐสิทธิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงดลพร
เด็กหญิงดวงพร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓๓ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓๕

เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กชายทวีโชค

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓๖

เด็กหญิงทิพยาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓๗

เด็กชายธณวรรตน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธนัทณ์
เด็กหญิงธัญธิตา
เด็กหญิงธันยาภรณ์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดาวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓๔

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๔๙

นามสกุล
คะราณรัมย์
ดูเรืองรัมย์
สุโข
มีสุข
จากรัมย์
ธนากรกิตติสุข
หล่าหนูเหม่า
สินศิริ
กระรัมย์
อิ้มทับ
สวัสดิ์สุข
พันธ์นุภา
ปุยะสันติ
ธรรมวงศ์
รักดี
วาจาตรง
ศรีสำราญ
พิชิตจารุพงศ์
ขะบูรณ์รัมย์
ภาคกลาง
สุขพรม
เจียรัมย์
ตรวจมรรคา
คงคำศรี
พลที
แสงตาเลิศ
โพธิ์ทอง
แสงคำ
คอนรัมย์
ทะเรืองรัมย์
จันทรา
ทินารัมย์
จากรัมย์
นิกรพล
ประดับดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕๐

เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธีรศาสนติ์
เด็กชายธีระวุธ
เด็กชายนภัสกร
เด็กหญิงนันทภรณ์
เด็กหญิงนาฏญา
เด็กชายนำโชค
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กชายนิชคุณ
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กชายนิพพิชฎน์
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กชายบวรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงบุญธิชา
เด็กหญิงบุญสิตา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖๗

เด็กชายปภังกร
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กชายปรเมศร์
เด็กชายปรเวศ
เด็กชายประณิธิ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖๔

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗๑

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗๒ เด็กหญิงปรางพลอย

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘๒

เด็กชายปรินทร
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงปาริษา
เด็กชายปยวัต
เด็กหญิงปใหม่
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายพลกฤต
เด็กชายพลายงาม

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงพัชร์นันทน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘๔

เด็กชายพัชรพล

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘๑

นามสกุล
สุขจันดี
พินิจศักดิ์
จากรัมย์
ไกยราช
โทนะพันธ์
แก้วปริมประ
เการัมย์
เรือศรีจันทร์
เถลิงรัมย์
นานใหม่
สงวนรัมย์
โพธิ
เจ็ดรัมย์
เทวารัมย์
ชุ่มศรี
บำรุงแคว้น
นะรารัมย์
ตันเสียดี
บุญจริง
โสระมัค
ชิดรัมย์
บุญเขื่อง
พงศ์จรรยากุล
ตั้งวงศ์
ปนมี
สอวิหค
เขตนิมิตร
เชื่อมรัมย์
ศรีพิพัฒน์
สีทา
นามสูงเนิน
ธีระวงศานนท์
เตชพิมพ์
แก้วอรสาณ
แก้วกล้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙๐

เด็กชายพัทธพล
เด็กชายพานุกร
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพิณณา
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กหญิงเพ็ญนภา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙๑

เด็กชายเพรียวพันธ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงฟาคราม
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงภัทรธิชา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภาณุมาศ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙๘

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๐๙๙ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๑๙

เด็กหญิงมณฑิราลัย

เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงรณรกร
เด็กหญิงรัชพล
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงรัตนมน
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวชิรญาณ์
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวรรณลดา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงวิชิตา
เด็กหญิงวิรัญญา
เด็กชายวิษวะ
เด็กชายศักดินันท์
เด็กหญิงศิรภัสสร

นามสกุล
ศรีกลับ
พันธ์ศรี
โคเสนา
ศรีทอง
นามสูงเนิน
กองสุข
แสนกล้า
ปูนรัมย์
สารีชีวิน
เขตนิมิตร
มะโนบาล
ปวงย้อยแก้ว
รอบรู้
ผิวผลาผล
ศรีภา
บุญยศ
สะคูรัมย์
สุปะโกสัง
นิลเพชร
แก้วหอม
ปรีดี
โจทย์รัมย์
โทนะพันธุ์
พูนสวัสดิ์
ประจิตรานนท์
เจริญรัมย์
บุญยงค์
ทองกำ
พรมเมือง
สุจิตร์
วงศ์ศรี
สิริแสน
จริตรัมย์
บำรุงธรรม
บุราณสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒๐

เด็กชายศิวพงษ์
เด็กหญิงศุภัคธิดา
เด็กชายสนธยา
เด็กชายสันติ
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงสิริภิภัทณ์
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กหญิงสุชลิตา
เด็กชายสุธารวัช
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กชายสุนิสา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอารียา
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงเกศสุดา
เด็กหญิงเกสรา
เด็กหญิงจิราพร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔๑

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔๒ เด็กหญิงฉัตรปภัสสร
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕๔

เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายเตชพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายบุณยกร
เด็กชายปาณรวุฒิ
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพลทัต
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพิสิฎฐ์พล
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงภัณฑิรา

นามสกุล
ไกรพงษ์
จากรัมย์
เรือนเจริญ
สังโสมา
ภู่มาก
คะชุนรัมย์
ภู่นาค
จวงพันธ์
โกมารัมย์
หงษาล้วน
แซ่อึง
ขะบูญรัมย์
เสาว์สุภาพ
บุญสุข
มูลจุล
กรินทร์สูงเนิน
สุขประโคน
แปนประโคน
อาญาเมือง
ยูงประโคน
อินประโคน
ประประโคน
แซวประโคน
เมืองสันเทียะ
เนาว์กลาง
สุขประโคน
กำรัมย์
โคลดประโคน
โคลดประโคน
แปนประโคน
คงดี
ศรีชะอุ่ม
ยูงประโคน
ประประโคน
กำรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร วัดธรรมธีราราม
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕๕

เด็กชายภานุวัชร์
เด็กหญิงรัญชนา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสิริวรรณา
เด็กชายสุชานันท์
เด็กชายสุที
เด็กหญิงสุพมน
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอาภัสรา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖๗ เด็กหญิงกานต์ปภัสร์
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๘๙

เด็กชายกิตติ
เด็กหญิงจรินตา
เด็กหญิงณัฐฌา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปภาดา
เด็กชายภัทรภณ
เด็กชายภาณุกรณ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวรายุ
เด็กชายวิทูร
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวิรตา
เด็กชายวุฒิกานต์
เด็กหญิงศวิตา
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กหญิงสุวิภา
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กชายอารักษ์
เด็กหญิงแพรวรุ้ง
เด็กหญิงวิมลสิริ

นามสกุล
กำรัมย์
คงดี
คงดี
คำสอน
กุมภิโร
การงานดี
คงดี
หลอมนาค
นิพลรัมย์
แปนประโคน
สำเนียงใหม่
ยินดีฉาย
สุขสำราญ
คงดี
มานิช
สุขประเสริฐ
แปนประโคน
แปนประโคน
สติภา
สุขประโคน
ยุหะประโคน
จุฬา
ฉายเชิด
แปนประโคน
มุติมาลย์
โกเลือน
สุขประโคน
รักตลาด
เทียนแก้ว
ศุภผล
โนงประโคน
ผนึกรัมย์
แอกประโคน
สนสุผล
ศรีวิชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาแก

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดตาพระ
วัดตาพระ
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วัดตาพระ
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สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙๐

เด็กชายจามิกร
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายฉัตรเกล้า
เด็กชายณัฐภาส
เด็กชายดนุเดช
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงปณิสรา
เด็กหญิงพรธิตา
เด็กหญิงพะนิดา
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายศุวิน
เด็กชายเศรษฐพงศ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๑๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐๖ เด็กหญิงสุรัตติกานณ์
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐๗ เด็กหญิงอนันต์ญาณ์
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒๔

เด็กชายอนุภัทร
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกมลนิตย์
เด็กชายกฤษ
เด็กหญิงกัญจนพร
เด็กชายกันติทัต
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายจุลจักร
เด็กชายเจ้าพระยา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กชายประสิทธิ์
เด็กหญิงปริญญา
เด็กหญิงปยพัชร

นามสกุล
จันทร์ครบ
มีประโคน
ทับนำ
หวานนอก
ปญญา
เฉลิมพล
จำนงประโคน
พรมทอง
ปลงใจ
เชื้อมาก
หยาดประโคน
ดาศรี
ประประโคน
มณีศรี
เปรื่องวิชา
โพธิ์แก้ว
เถาะพูน
ฤทธิรัมย์
จำรอง
คุ้มจุ่น
โพธิ์แก้ว
เฉลิมพนธ์
เงินคง
ผลโสตร์
จินดาศรี
ยูงประโคน
วรไธสง
สุขจิตร
ดวงสิน
จินดาศรี
แต่งผล
หงษ์คำสร้าง
ดีสม
ปานทอง
ผู้สมเก่า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก

๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาแก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒๑ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔๖

เด็กชายพลวรรธน์
เด็กหญิงพศิกา
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กหญิงรักษิณา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายวรินทร
เด็กชายวสุพล
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กชายวิษณุสรรค์
เด็กชายศิริเดช
เด็กชายสิทธิพล
เด็กหญิงสิริณญา
เด็กชายอัคริน
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงพัชราภา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงพิชญาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเยาวดา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายหริชาญ
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงจันทร์ธิดา
เด็กหญิงจิตรา
เด็กชายชัชนันท์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายทัตเทพ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๕๙

นามสกุล
ปานทอง
โคจร
พิมพ์แก้ว
สันธิ
บุรีคำ
ก่อแก้ว
สืบเพ็ง
จินดาศรี
เฉลิมพล
มีประโคน
ศรีภิรมย์
ศิลาขาว
บุ้งจันทร์
โพธิ์ศรี
สุดดี
ประนมรัมย์
แสนแก้ว
ทะนวนรัมย์
แปนประโคน
วรวิเศษ
ธัญญารักษ์
ประดับศรี
กลิ่นศรีสุข
เจริญรัมย์
ชัยวิเศษ
สิงประโคน
แก้วระกา
ซิวประโคน
ชะชิกุล
โสดก
ชื่นแก้ว
สิงห์ประโคน
จอมประโคน
ชัยสุวรรณ
ภูผาลัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาแก
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี

๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธบารมี
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖๐

เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายพีรพล
เด็กชายรามิล
เด็กหญิงวรดา
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงสาลินี
เด็กหญิงสุทธญาณ์
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายอารักษ์
เด็กชายพัสกร
เด็กชายเกริกชัย
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงญาณี
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธีรภพ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘๐ เด็กหญิงนิลณรัญญา
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงศันสนีย์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายมานะศักดิ์
เด็กหญิงยศนันท์
เด็กหญิงโยษิตา

นามสกุล
มีประโคน
คงดี
กองรัมย์
โตเปลี่ยน
จีนเพ็ชร
ไพเราะ
กริรัมย์
คงดี
เครือเนียม
แปนประโคน
ศรีละออ
ศรีภู่
วิชัยวงษ์
ทรงชัย
บุญศรีรัมย์
มนแก้ว
อาจทวีกูล
เจริญรัมย์
พิเรมรัมย์
เจริญรัมย์
สร้อยสวะ
กาละสีรัมย์
ศรีเจริญ
ทรงชัย
รอบแคว้น
นุกาศรัมย์
อะโรคา
แกมรัมย์
ดวงดาวพารัมย์
แช่มช้อย
เจริญรัมย์
ทะวะระ
นิพันรัมย์
ตันติชัยวรนุช
นิพานรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธบารมี

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธบารมี
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธบารมี
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธบารมี
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายศิรวัฒน์
เด็กหญิงกวินนา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กชายณภัทร
เด็กชายธนกุล
เด็กหญิงธาริษา
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงรุ้งนภา
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงอรรัมภา
เด็กชายคุณภัทร
เด็กชายไตรเทพ
เด็กชายภูวดล
เด็กชายวุฒิพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑๓

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒๑

เด็กชายณัฐวัชร
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายคเชนทร์
เด็กหญิงจิรานันท์
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรวัชร
เด็กหญิงพชรพร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒๒

เด็กหญิงพรรณวรท

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒๓

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒๗

เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงอะนัญญา
เด็กชายกวิน
เด็กชายกิ่งไผ่
เด็กหญิงเกวลิน

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒๘

เด็กชายณัฏฐากรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงณัฐธาดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๒๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๒๖

นามสกุล
บารัมย์
การัมย์
การรัมย์
นาคงาม
มูลคำ
กันรัมย์
กองรัมย์
ปราณีตรัมย์
กุสะรัมย์
จะยันรัมย์
สุกลม
ทอทับทิม
กองรัมย์
คงจันทร์
เสาเปรีย
โถเล็ก
ลอนดิน
ตอบประโคน
เมยประโคน
พลพิทักษ์
แม้นรัมย์
มูลผล
แจ้งประโคน
ทองพาว
เพ็งประโคน
คุ้มโศก
โนนใหญ่
กงจักร
กงจักร
ศรีพระจันทร์
บัวพันธุ์
วรรณประไพ
ชมเชื้อ
พวงไธสง
เหล็กดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเกต 'สุตาประชาอุปถัมภ์'
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดราษฎร์รังสรรค์
วัดเกตุเหนือ
วัดเกตุเหนือ
วัดเกตุเหนือ
วัดเกตุเหนือ
วัดเกตุเหนือ
วัดเกตุเหนือ
วัดเกตุเหนือ
วัดเกตุเหนือ
วัดเกตุเหนือ
วัดเกตุเหนือ
วัดเกตุเหนือ
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔๑

ชื่อ

เด็กชายเดชสิทธิ์
เด็กหญิงธีรพร
เด็กชายนภดล
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กชายปริญญา
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กชายพัศนัย
เด็กชายเมฆา
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายวรายุทธ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุรศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔๓

เด็กชายอนุชัย
เด็กหญิงอรอนงค์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖๓

เด็กชายกิตติภณ
เด็กชายคำขวัญ
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายชนกร
เด็กชายชนธีร์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงตรีทิพ
เด็กชายไตรภพ
เด็กหญิงฝนทิพย์
เด็กชายภคิน
เด็กชายภานุพันธุ์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายเอกวิน
เด็กหญิงเอมิล่ี
เด็กชายกิตติศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖๔

เด็กชายคุณากร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖๒

นามสกุล

เกิด

พากเพียร
พลชุมแสง
แก้วเกิด
ปดน้อย
แฝงทรัพย์
นาระสิทธิ์
อุ้นเวียง
เจียมรัมย์
สุขศิรินิลวัฒน์
ภูมิชัย
เวชวรรณ์
หงส์งามวงศ์
สะเทิงรัมย์
ชัยโย
คูรัมย์
ลมไธสง
งันขุนทด
เลิศสินธพานนท์
ประสานวงศ์
พร้อมกลาง
ศรีสัน
ซุงรัมย์
ชมประโคน
ดวงฉิม
สังวาลรัมย์
สรวนรัมย์
แซ่โค้ว
เภสัชชา
สอาดรัมย์
สิงห์โตทอง
ลอดกระโทก
ศรีปลาด
สามทา
ขอพบสุข
ธรรมพล

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖๕

เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงณิชารีย์
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงฝนศิริ
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายพันศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๓๙๙

เด็กชายพีรวัส
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสิโรดม
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กหญิงกรชวัล
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงชนานันท์
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายพชรธร
เด็กหญิงพุทธาสินี
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงลินดา
เด็กชายสุธินันท์
เด็กชายกิติธัช
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายปญจพล
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงพันธ์ฑิตา
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงกัญญาพร
เด็กชายกิตติภูมิ

นามสกุล
สานนท์
ปากะตัง
นิลชนะ
แดงม่วง
เพ็ชรเลิศ
สังวาลรัมย์
ลินทอง
วรรณตัน
แสงนาค
สวามิชัย
รักษา
นิยมพลอย
สำรวมรัมย์
บุญพิรุณ
ไชยคำภา
วัฒนะ
แกมกล้า
ตระกูลรัมย์
เมืองพลงาม
พุ่มจันทร์
สดชื่น
เพ็งพินิจ
อมะรักษ์
เมืองสุข
มุกดาหาร
สิงห์มาตร
โยธี
มหาบุณย์
สิงหวรบัญชร
ดวงภักดี
กรรณลา
กุลสวัสดิ์
ธรรมสาร
ที่รัก
แทนไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์

๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์

๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า

สังกัดวัด

วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดแจ้งตลาดโพธิ์

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองไฮ
วัดบ้านหนองไฮ
วัดบ้านหนองไฮ
วัดบ้านหนองไฮ
วัดบ้านหนองไฮ
วัดบ้านหนองไฮ
วัดบ้านหนองไฮ
วัดบ้านหนองไฮ
วัดบ้านหนองไฮ
วัดบ้านหนองไฮ
วัดบ้านหนองไฮ
วัดสว่างบุโพธิ์
วัดสว่างบุโพธิ์
วัดสว่างบุโพธิ์
วัดสว่างบุโพธิ์
วัดสว่างบุโพธิ์
วัดสว่างบุโพธิ์
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐๐

เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชิตชิตา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงเบญญภา
เด็กชายภูวดล
เด็กชายโภคทัต
เด็กชายยศพนธ์
เด็กหญิงวชิราพันธ์
เด็กชายวรภัทร
เด็กชายชยณัฐ
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายศิรชัย
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายคามิน

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑๗ เด็กชายเชิดเกียรติมงคล
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงเบญญทิพย์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายรจเสน
เด็กชายวรพงษ์
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกัญญานัฐ
เด็กหญิงกิตติญา
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายคูณชกาจณ์
เด็กชายจฑาภัทร
เด็กชายจตุรวิชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

หัวหนองหาญ
ตุมายา
แซ่เตีย
อุ้มเพชร
ศรีบุรินทร์
ตอกกระโทก
วรรณสุข
มาลัยโคตร
รสจันทร์
ยุ่งประโคน
สาระสิทธิ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า

ชิณมาตร
จันทพร
คำโตนด
ศรีลาศักดิ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

บาดี
กอชัยศิริกุล
พิทักษี
ช้างทอง
แปนคนโท
ที่รักษ์
ภูมิเขตร
โพธิ
เพ็งสระเกษ
ดาวช่วย
ศรีเชื้อ
เทพปญญา
ยามบุญ
ตาเพ็ชร
พวงมาลัย

๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

เค้าไธสง
จันทร์สดใส
แซ่ฉ่ัว
แอ้นไธสง

๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองเก้าข่า
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายชัยญา
เด็กชายชัยมงคล
นายชัยยุทธ
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายณัฏฐพัฒน์
เด็กชายไตรคุณ
เด็กชายถิรวุฒิ
เด็กหญิงทรรศนีย์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนาริศา
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กชายบดินทร์
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กหญิงผุสดี
เด็กหญิงพรชรินทร์
เด็กชายพิชชากร
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายพีรทัต
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงพุตตาล
เด็กชายภพธรรม
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงรินลณี
เด็กชายรุจิภาส
เด็กชายฤชายุ
เด็กชายวงศธร
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงวาสนา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๖๙

นามสกุล
ชาภักดี
แก้วกันหา
ก้อนบุบผา
แพไธสง
จันเกิด
จันทรจรูญ
ลึกลาภ
ปตาระเต
ภูกาบ
จะโสรัตน์
กิรัมย์
แสนศรี
ช้างทอง
วิชิรัมย์
เวียกไธสง
ประการะสี
กล้าหาญ
วิพัธครตระกูล
ภูมิสุข
เคนเน็ท ฮอลล์
ด้วงทอง
จรบุรมย์
แก่นกล้า
ทองนาค
พิษหนอง
พรรษา
ตีเหล็ก
ผันพิมาย
มากมี
เต็มใจ
โล่ห์ทอง
ปานประเสริฐ
อ่อนบำรุง
ทิวาพัฒน์
วงษ์วิบูลย์สิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๑๖/๐๕/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗๐

เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายเสฏฐวุฒิ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗๔

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗๕ เด็กหญิงหทัยกาญจน์
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๗๙

เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงอรวรา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายอิทธิบูรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘๐ เด็กชายอิศรานุวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙๔

เด็กชายอิศวรา
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายชยกร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กหญิงเกสรา
เด็กหญิงจิตรพัตรา
เด็กหญิงฐิตาภา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙๕

เด็กหญิงนันทกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงปารย์รพี
เด็กหญิงสุพิตรา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอินทุภา
เด็กหญิงอรฤดี

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙๓

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๔๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐๓ เด็กหญิงปภาวรินทร์
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงธมลวรรณ

นามสกุล
ไทธานี
โคตะบิน
ปาตะโพธิ์
หีบทอง
พิศนอก
ที่รัก
จันผะกา
เสาแพง
แก้วจริง
บุตรจันดา
เสนารินทร์
ปานสมบัติ
พิมพาพันธ์
คำโคตร
ท่าพิมาย
ดินไธสง
ยินดี
ตองติดรัมย์
ค้อมทอง
เมืองแสน
ภักดีสุจริต
เดิมทำรัมย์
เดิมทำรัมย์
เกษสิมมา
งามมั่ง
แสงกล้า
ศิริ
เดิมทำรัมย์
สีแก้ว
พลอยมาลี
มะลิรัมย์
โพธิมาศ
เรืองสมบัติ
ลวดไธสง
เจริญยิ่ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิก

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒๙ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐๕

เด็กชายจิรายุ
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายปาณัสม์
เด็กชายพงษ์พัฒน์
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายศิวกร
เด็กชายกายวิทย์
เด็กชายธนากร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายณัฐชัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายซีริพัฒน์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงชนาพร
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงสุณัฐชา
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงกัญชพร
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กหญิงชิชานาง
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงณปาลี
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายสุวัจน์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายนัฐรัช
เด็กชายสุรวัศ
เด็กชายณรงค์พล
เด็กชายธนกร
เด็กชายฐานสมบัติ
เด็กชายภาคิน
เด็กชายศุกลวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๓๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รอบคอบ
ตามสีรัมย์
น้อยนาม
หอมหวน
ภูมรา
ฉัตรไธสง
จิตคติ
ขาวฟอม
บุญพร้อม
มะลิรัมย์
สมานนิตย์
ทนงดี
เกิดจันทึก
แสนคำ
มูลเทพพิชัย
วรรณสุทธิ์

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

จรัญรักษ์
สีงาม
สิงหชัย
ชนะชัย
นิลดวงดี
เสมอมี
เลไธสง
สวัสดิ์เดช
เฮ่ประโคน
บึงพับ
กองทอง
คำพลงาม
เทียมสำโรง
เจียมทอง
ดาโสม
วงษ์ภู่
เมชบุตร
พรมจันทรา
กอแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓๐ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔๖

เด็กชายนณภัทร
เด็กหญิงอัจจิมา
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงณัฐวลัญช์
เด็กหญิงเมธาวี

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงพิมลพรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงญาดาวดี
เด็กหญิงวริศรียา
เด็กหญิงปใหม่
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงชณัฐดา
เด็กชายจิระศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗๔

เด็กชายศิวัชญา
เด็กชายณปกร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายปฏิพัทธ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายจิรพนธ์
เด็กชายชนกานต์
เด็กชายภูบดี
เด็กชายคณิน
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงเขมินทรา
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กหญิงอมิตา
เด็กหญิงวิราวรรณ
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงกัลยรัตน์

นามสกุล

เอี้ยงไธสง
แม้นรัมย์
วงศาราช
มุ่งดี
นุโยนรัมย์
เมฆบนจันทร์
ประกายศรี
นิลพัฒน์
ตองติดรัมย์
ทัพชัยอนันต์
เจียมทอง
สวัสดิ์เดช
เจริญรัมย์
ประกอบผล
วงศ์ฮาดจันทร์
สวัสดินที
ปะโกติโย
นิยม
สะตะ
ษมาชัยปฏิการ
พูลกอก
ทาสา
ยินดี
เอี้ยงไธสง
แรมสุข
เรือนไทย
วงศ์แววดี
ศรีษะนอก
บุญพร้อม
วังคีรี
ธรรมธุระ
ปกกัดตัง
สืบเพ็ง
ซึดนอก
ภูม่ัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗๕

เด็กหญิงชญาน์นันท์ เผือกไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗๖

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกรรวี
เด็กชายผดุงพงษ์
เด็กชายศักดา
เด็กหญิงอรกช
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงพัชรศรี
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงฉัตรากร
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงสุภนิดา
เด็กหญิงณิชกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงด.ญ.ไอรดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙๑

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙๔ เด็กหญิงด.ญ.สุภาพร
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๕๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐๒

เด็กชายกวี
เด็กชายธนพงศ์
เด็กชายพงศ์พิชิต
เด็กชายรังสรร
เด็กชายภูวิศ
เด็กชายเปรมทัต
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงจีรนันท์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐๓ เด็กหญิงภัทรทิตาภรณ์
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงคมทิพย์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงภัทธิรา
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายผดุงพล

เอี้ยงไธสง
พิมพา
คงทน
กะการดี
เจียวรัมย์
โค้งอาภาส
แก้วศักดิ์
ศรีคุณ
กอสันเทียะ
กริ่นสูงเนิน
จันทะราช
เสาศิลา
เดชารัมย์
ศรีขาว
ตุ้มทอง
ตะยุนรัมย์
เกตุปน
จันดาหัวดง
เชี่ยวชาญ
บาริศรี
แขนคันรัมย์
รัตนพงศ์
แสงอยู่
เรือนไทย
สุทธินา
จงใจหาญ
ชาววาป
โพธิ์เจริญ
กลมไธสง
ยอดปรางค์
สำรวมรัมย์
โสดก
คำเสี่ยน
กะการดี

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓๔

เด็กชายดนุเดช
เด็กชายอนาวิล
เด็กชายกัณฑ์อเนก
เด็กหญิงกันยกร
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กหญิงเบจยานิน
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กหญิงอมลรดา
เด็กหญิงทวีนุช
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กชายชลาธิป
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายชลธิต
เด็กชายดนุเดช
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายปฏิพล
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายณภัทร
เด็กชายอนันดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายกุลธร
เด็กชายสุทธิพจน์
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายวินิจ
เด็กชายเพชรกล้า
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กหญิงณิชาภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓๓

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔๔

นามสกุล
เดชกุลรัมย์
รัตธรรม
ภูษาแก้ว
ตอรบรัมย์
มะลิรัมย์
ปกกัดตัง
ชมชื่น
พานิชโพธิ์
อินทิสิน
มาตราตัง
ขวาปองใต้
ใหม่พุ่ม
สอนศรี
เดชกุลรัมย์
พันธ์โนนงิ้ว
มะลิรัมย์
พุทธณวงค์
สังสีแก้ว
เดชกุลรัมย์
หินกอง
เกยรัมย์
ลิอ่อนรัมย์
เวบ้านแพ้ว
ครองไธสง
อินทวงค์
พนัสพาชี
สีวิเส็ง
ไกรจันทร์
พรมงาม
บัวพันธ์
เวหน
แดงเทโพ
บุตตะนัน
บัวพันธ์
มะลิรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว

๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว

๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแต้
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแต้

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแต้
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแต้

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแต้
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแต้

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแต้
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓๓ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔๗

เด็กชายณชพล
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายลัทธพล

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔๘

เด็กชายศินันทวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕๓

เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายเมธาสิทธ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงธิดารักษ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงภัสฎาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายธนทรัพย์
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายวนิชกร
เด็กชายธานุพงศ์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงกนกขวัญ
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงรัชฎากร
เด็กหญิงรติกานต์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงอิทธยา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กชายทศพล
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงบุณยวีร์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๔๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๗๙

นามสกุล
พรมแดน
รูขะจี
สีม่วง
สูหา
แคนปา
ปกกาเวสา
พรมหงษ์
รอบแคว้น
โสมรักษ์
ขาวสุริจันทร์
ภาพนอก
มาลี
เลนคำมี
ตอรบรัมย์
ดวงภักดีรัมย์
ตอรบรัมย์
ตอรบรัมย์
กางแก้ว
แอ้นไธสง
พระชูทิพย์
มะหาลัน
ชนะพจน์
เดิมทำรัมย์
ตอรบรัมย์
มูลยาพอ
เดิมทำรัมย์
สืบสาย
จันทร์กลั่น
จุกแก้ว
ลำสัน
มาศรักษา
เรืองยุทธ
โซรัมย์
จริตรัมย์
นาประโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูบอน
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูบอน

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูบอน
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูบอน
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูบอน

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูบอน
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูบอน

๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคูบอน
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูบอน

๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูบอน
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูบอน
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี

๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙๐

เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพรภิมา
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กหญิงพัฐรธิดา
เด็กหญิงพิชญากร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายรัชกร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวีรกุล
เด็กชายศิลปากร
เด็กชายเอกภพ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙๗

เด็กชายชยพล
เด็กชายชัยพัฒน์
เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กหญิงฐิติภา
เด็กหญิงณัฐณิกา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙๘

เด็กหญิงธันญารัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙๙

เด็กหญิงพรกนก
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายภีรพัชร
เด็กชายภูเบศ
เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงอุษา
เด็กชายเหมินทร์
เด็กหญิงปานรพี
เด็กหญิงไอรินทร์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญชลิกา
เด็กชายกันต์ธร
เด็กชายจีวัฒน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๖๙๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑๔

นามสกุล
จะแรบรัมย์
เชิญชู
จะแรมรัมย์
จริตรัมย์
อุไรรัมย์
พูลเถียะ
สุทธะสิน
ตระกูลรัมย์
ฉายศรี
เจริญรัมย์
ภักดีทัย
โสรัมภา
เพิ่มชาติ
ม้ายพิมาย
ตะละชอน
แจ้งหมื่นไว
เสริมจันทร์
สุภีคำ
เชนไชย
มาศนอก
มากนาสัก
ยืนบุญ
ทองเกลี้ยง
ศรีเชื้อ
ชาวปา
บำรุงบุญ
เจริญผล
โพธิ์คำ
บาลนคร
แซ่ฟง
เจริญศิริ
สาลีสุข
แสนตรา
เฉิดไธสง
อโนราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี

๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑๕

เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กหญิงณปภัทร
เด็กชายปริญญา
เด็กชายปญญพนต์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีรัชชัย
เด็กชายภูริภัทร์
เด็กชายวรรธนะ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กชายศิขริน
เด็กชายส่งศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔๘

เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงทอฝน
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงขวัญวริน
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงณัฎฐนิชา
เด็กหญิงณัฐนิช
เด็กหญิงธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนา
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงพธูทิพย์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสราวุธ
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายกัญจ์ศกร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๔๗

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สุโพธิ์
ศรีเพชร
มูลเทียรทอง
สูงรัมย์
แสนศรี
พรลำเดช
รุ่งเรืองศรี
สุขภูตานันท์
แสงสีงาม
ศรีสมศักดิ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

ไชยสงคราม
วารีรัมย์
อินทรุกขา
มาตผล
วรรณศรี
ลำปะพา
ธรรมชาติ
จันทนัน
จันดาศร
อุบัติ
โคตรสีแก้ว
โคตรสีแก้ว
ศรีมาศ
พรมสุวรรณ์
ทองรัตน์
เสือไธสง
สังสีแก้ว
สีทา
เหมทอง
ยอดไฟอินทร์
สุระถาวร
สัมพุทธ
ศรีทอง
อ่อนสลวย
ยอรัมย์

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว

๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระบัว

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสระบัว

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายเขมริน
เด็กชายคุณาธาร
เด็กชายจิรภัทร์
เด็กชายเจตริน
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายณัฐิวุฒิ
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธีวสุ
เด็กหญิงนุชจรี
เด็กชายพงสกรณ์
เด็กชายพัฒนพงษ์
เด็กชายพุทธิพงษ์
เด็กหญิงภาสินี
เด็กหญิงมุกวิรุฬห์
เด็กชายโรเบิร์ท
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวายุ
เด็กชายสุชาครีย์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายชัยเมธ
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพิชิตพงษ์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายนฤดล
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายพิทักษ์
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กชายศุภสิน
เด็กชายนิธิดนัย

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘๔

นามสกุล
เรืองศรี
ธุนาบาล
ยันรัมย์
คงสิงห์
เหลื่อมใสธรรม
จินดากุล
สุวรรณโคตร
วันดี
ฟองแก้ว
สุขสนิท
บำรุงธรรม
สิทธิวงศ์
พะสุรัมย์
ลีหล้าน้อย
สิทธิวงศ์
ยีรัมย์
แม็คเพอซั่น
สุรเสน
จีนรัมย์
ยีรัมย์
ไชยสิทธิ์
เรืองศักดิ์
เกตุไชโย
เสาแก้ว
นุ่ยโหน่ง
ศรีจันทร์
คาโส
หนุนทรัพย์
ชิโกศรี
เรืองคำไฮ
ปนทอง
บัวละภา
แซมรัมย์
โพธิ์จันดี
ยางนอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดโคกใหม่คงคาราม
วัดบุก้านตง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐๕

เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายคมกริช
เด็กชายชวัลกร
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงอาภาพร
เด็กชายคมสันต์
เด็กหญิงชญานี
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปานิสา
เด็กชายพงศ์ธร
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุภัทชา
เด็กชายทรงภพ
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกานดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐๗

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑๐

เด็กชายธนพงษ์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนิตติยา
เด็กหญิงปรียาพร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑๑

เด็กชายพรขวัญเทพ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑๗

เด็กชายพีรพล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวราภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงศศิกาญจน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๗๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐๔

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๐๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๑๖

นามสกุล
วรรณพัฒน์
เหลาศรี
ดาทอง
กรมจรรยา
ฉิมพาลี
อภิสนธิ์
บุญเรือง
แหลมไธสง
คำศรี
วรรณพัฒน์
ใจเดียว
เครน
แกล้วกล้า
เอกนิตย์
ปญญศรี
รัตนเพ็ชร
อินทะนิล
เศษสุวรรณ์
สุดตาซ้าย
งามตรง
ชัยมงคล
พรหมลี
พิมเสนา
นครกัณฑ์
พรมแสนปาง
พองสุพร
พิมเสน
สุขสนิท
เผือกนอก
สุขสนิท
เดชแสง
เขียวเพ็ชร
ศรีพิษ
แช่มชื่น
กุลธีรกวิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุก้านตง
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓๘ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธนวรรษ
เด็กชายปญญาวุฒิ
เด็กหญิงรัญชนา
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายวรรณธัช
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายอิทธิเดช
เด็กหญิงจันทร์ชุลี
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายชัย
เด็กชายธีระเดช
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงพีราพร
เด็กชายภควัติ
เด็กชายวงศ์เฉลิม
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายคมสันต์
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กชายตรีเทพ
เด็กชายธิติ
เด็กชายนัฐภูมิ
เด็กชายบุณยกร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕๔

นามสกุล
ดารสรัมย์
พิมพ์เสนา
ลับสูงเนิน
จันทบาล
จิตนอก
ภูสมศรี
พิมพ์โคตร
ภักดีคำจร
จิตร์จรูญศรี
วงศ์แก้ว
เกษแก้ว
ภาคแก้ว
แก้วเนตร
ลับสูงเนิน
ศรีสุข
วงศ์คำจันทร์
ซอยรัมย์
จะคะ
ธรรมมากูล
งามเลิศ
ยั่งยืน
วงค์จันทร์
โนประโคน
จวงประโคน
ถิ่นรัตน์
ซอมรัมย์
ทูลไธสง
ทองมาก
โสภา
แสนชัย
แซ่เติ๋น
ลาภกระโทก
กิ่งวงศา
เลื่อนลอยเลิศ
ตามบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพัน

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพัน

๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพัน

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงพัน

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน

๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน

สังกัดวัด

วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์

หมายเหตุ

วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓๙ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕๕

เด็กชายวัชระ
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายสหภูมินทร์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงอารยา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖๑

เด็กชายกฤษณพงศ์
เด็กชายกันต์ณภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗๙

เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายภูนรินทร์
เด็กหญิงมาริษา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงอภิสร์ญา
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงฉัตรชนก
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กหญิงดวงวิภา
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนฤดี

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘๒

เด็กชายพิรุณ
เด็กชายพิศาล

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘๓

เด็กหญิงรัตติกาญน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘๔

เด็กหญิงรุจิษยา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายอัฏฐวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๗๘

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๘๙

นามสกุล
แก้วผสม
เปยพา
แก้วคูณ
จันทร
ยินดี
มะโนรัตน์
พรมชัย
ปญญายงค์
ไชยเพชร
เจริญสุข
รุ่งเรือง
ความรัมย์
แท่งทองหลาง
บัวงาม
บัวงาม
บัวงาม
เคนโยธา
ภูนุภา
ศิริขัน
สุดสะอาด
อุ่นพะเนา
เท้าสิงห์
บุญขันธ์
ดอกยี่สุ่น
บวรรัมย์
สายหลักคำ
โพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย
วงษ์วอ
ด้วงสูงเนิน
แสนนาม
นาคาธร
ต่อมกระโทก
สุขพิทักษ์
ทองดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสลงพัน
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด

๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองระนาม

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดแสลงพัน
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔๐ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙๑

ชื่อ
เด็กชายอินทร
เด็กชายชินภัทร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙๒ เด็กหญิงปฐมเบญจวรรณ
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๘๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐๓

เด็กชายพุทธินันท์
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงมัณฑณา
เด็กหญิงรัตนาพร
เด็กชายวงศกร
เด็กชายศิริโชติ
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กหญิงสุพนิตา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอรรถวิชญ์
เด็กชายกิตติศักดิ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐๗

เด็กหญิงชฎาภรณ์
เด็กชายชุติเดช
เด็กชายณัฐรัชต์
เด็กชายธนากร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐๘

เด็กหญิงธัญญวรรณ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐๙

เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กชายปญญา
เด็กหญิงพีชญา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงศิรินญา
เด็กชายสมบัติ
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายกรินทร์
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนพดล
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงพัทรนิดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๐๖

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒๔

นามสกุล
อาหมีน
ครองกระโทก
ดวงแก้ว
ทองเต็ม
กองส่วย
สมสะอาด
ลาพาด
เคนท้าว
บุตรมาลา
หลักงาม
เนตตาฝาง
เนตรดี
บิลรัมย์
จันทร์กลิ่น
ปลูกจิตร
ทาละไล
ปญญา
ศรีวงษ์ราช
เกษศิริ
มอนยาว
พรมประสิทธิ์
ทองทรวง
แซ่ก่อ
มีกุล
จานิกร
อุปชฌา
บุราณสุข
ไววิชา
เลิศพันธ์
ครองกระโทก
อนันตบุษย์
ประเสริฐสิงห์
ขันติวงษ์
แทนคำ
รักษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔๑ / ๓๔๘
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒๖

ชื่อ
เด็กชายวิชยา
เด็กหญิงศศิธร

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒๗

เด็กชายกษิด์ิวรรธน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒๘

เด็กหญิงจิตสุภา
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายชิตวัน
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กชายเบญจพล
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงศศิรดา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงอัจจิมา
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงวรดา
เด็กชายวัชระ
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กชายคณิตสรณ์
เด็กหญิงพฤษา
เด็กหญิงกิตติกา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายปณณวิชญ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๕๙

นามสกุล
สิงห์ทอง
มุมทอง
คูณไลย์
แสนแก้ว
ระวังดี
เสนาปกธงไชย
แจ้งศิลป
ครุฑรัมย์
โอบโคกสูง
นิลนิตย์
โลโห
ขุดรัมย์
ขำโสภา
แซ่เฮ้ง
คงอินทร์
ทัญญลักษณ์
วุฒิยา
แสงสว่าง
นทีนาม
วงษ์เชียงขวาง
อรัญสาร
จันทะมาศ
หนูไธสง
กองน้อย
บุรกรณ์
แก้วประดิษฐ
เปาไธสง
เจริญศิริ
นาทองถม
กำจร
ช่างทอง
จำปาฤทธิ์
นะราชรัมย์
เปยมสน
ลดพิมาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนากลาง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนากลาง

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนากลาง
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนากลาง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคกราด

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคกราด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔๒ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘๔

เด็กชายจเร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายธิติการณ์
เด็กหญิงนิภาดา
เด็กหญิงนิภาวรรณ
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายปารเมศ
เด็กชายพลัง
เด็กชายระพีภัทร์
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายสิริโชค
เด็กชายสุรบดินทร์
เด็กหญิงอภิณญา
เด็กชายคงพิชิต
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายทีรนันท์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนโชค
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงภัคพิรุณ
เด็กหญิงภาสินี
เด็กหญิงมณีรินธ์
เด็กชายรัฐภูมิ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘๖

เด็กชายวรวัส
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศราวิน
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงเกตุเกล้า
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายชรากร
เด็กชายชัยยา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘๓

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙๔

นามสกุล
คงกุทอง
จำเนียรกูล
นิสังรัมย์
วังศรีคูณ
ช่างทองมะดัน
อายุกลาง
นิสังรัมย์
โสนาคา
ถินนอก
ลึกกลาง
เต้นปกศรี
โสดาพันธ์
แซ่จ๋าว
พงษ์ธนู
พิมพ์อักษร
ชาญศิลป
จันทร์ละมุนมา
ทิศกระโทก
ดวงฉำ
ปนรโรจน์
แผ้วพลสง
ชาญศิลป
จันทร์แจ่มภพ
บุญหลาบ
หวังกูลกลาง
บุญชม
เอี้ยงโสนก
จำเนียรกูล
ตรีสาตร์
ร้ายไทยสง
เอี่ยมรัมย์
มีทอง
ศิริ
แก้วมณี
โสนาคา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔๓ / ๓๔๘
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ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙๕

เด็กชายธนกฤษ
เด็กชายธนา
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กชายสมชาย
เด็กชายทนงศักดิ์
เด็กชายนฤเดช
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงวรรณกร
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กชายธีระภัทร์
เด็กหญิงปริฉัตร
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายภัคพล
เด็กชายสมพงษ์
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กหญิงกำไล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงวิไลพร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายพีรภัทฒ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงยุวรัตน์
เด็กหญิงกรพิน
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายกฤษดา

บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๑๙๙๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๑๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๒๙

นามสกุล
สถานทิพย์
ทองก้อน
ประเจียด
ศรีเนาวรัตน์
เอียดรัมย์
ลาดนอก
จันทร์ดอกไม้
ธรณีวงศ์
พางาม
เอี่ยมสะอาด
ดาวเรรัมย์
จำศรี
คำโพธิ์
คำโพธิ์

ตุ่นวงษา
ยืนยิ่ง
ฉิมมาลี
ชัยสมบูรณ์
ทบหลง
ประสพหิน
พิมพ์จันทร์
ร่วมชาติ
มาลา
สินชัยยา
ปกการะโน
หมอยา
ซ้อนรัมย์
เพ่งพิศ
ซ้อนรัมย์
สัมปนนัง
เสนาพิจิตร์
สุภาพ
เด็กหญิงกัญญาภัทร ยะคำศรี
เด็กชายจาตุรนต์ เพ็ชรตะกั่ว
เด็กชายชยานนท์ เงางาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสนวน

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสนวน

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสนวน

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสนวน

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดตาเหล็ง
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔๔ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๔๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๕๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงชลลดา ราชสีทา
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สาระบุตร
เด็กชายณวพล รอดทอง
เด็กชายธนพนธ์ เพ่งพิศ
เด็กชายธเนศ
พินิจพันธุ์
เด็กชายธันยธรณ์ โสภาสุข
เด็กชายธาวิน
ดวงศรี
เด็กชายธีรไนย เพ่งพิศ
เด็กหญิงพรทิพา บุตรดางาม
เด็กหญิงวรรณนภา เงางาม
เด็กชายวีรศักดิ์ มาลัย
เด็กชายอนุศร ยอดรองเมือง
เด็กหญิงออมทรัพย์ คุชิตา
เด็กหญิงอุสรา คำมา
เด็กหญิงกนกวรรณ เตาสูงเนิน
เด็กชายฉัตรชัย เพียรสูงเนิน
เด็กชายชนะพล อาจหาญ
เด็กหญิงมัณฑนากร อินสุข
เด็กหญิงอรสา ยาจิตร
เด็กหญิงกอปเทล หวังลายกลาง
เด็กหญิงณิชา
แผ่นทอง
เด็กหญิงวรัญญา สมพงษ์
เด็กชายศุภวิชญ์ ควรสุข
เด็กชายสหรัฐ
นนกระโทก
เด็กชายกมลภพ จิตตรีธรรม
เด็กหญิงขวัญหทัย มาทะเล
เด็กหญิงจันจิรา โพธิ์ทอง
เด็กหญิงชนัญญา ขาวสระ
เด็กชายชิษณุพงศ์ ชูศรี
เด็กชายณัฐภัทร รัตนาทิวัต
เด็กหญิงดารินทร์ สุดตาซ้าย
เด็กชายปฏิภาณ อธิจร
เด็กชายปฏิภาน นพตลุง
เด็กหญิงเพชรญาภา บุตรทะศรี
เด็กหญิงมิยวดี ทศสุวรรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔๕ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗๕

เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กหญิงรวีวรรณ
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงสายฝน
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนทรรศน์
เด็กชายธีรพงษ์

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงนันทกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗๗

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙๖

เด็กชายปนโย
เด็กชายพรศักดิ์
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุคนธวา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสุรชาติ
เด็กชายอธิสิทธิ์
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายกนกพล
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงฉัตรสุดา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนภัสษร
เด็กชายบุญสม
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กชายวิริยะ

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙๘

เด็กหญิงอริสา
เด็กชายณัฐวุฒิ

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๖๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗๔

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๗๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๘๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙๕

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๐๙๙

นามสกุล
เตียงจันทร์
แสนบุตร
ทินนะ
ปตกอง
มาดี
โพธิ์ทอง
เตียงจันทร์
จันทะวงษ์ศรี
สุขแจ่ม
ตามตะขบ
พลรักษา
เสาวรส
จีนด้วง
บวรชาติ
กุยรา
ไชยสุระ
เสาวรส
เพชรนอก
ยิ่งใจกล้า
จันบัวลา
ทองดำ
หรั่งทองหลาง
สะท้านธรนินท์
จิตตรีธรรม
บุญช่วย
ชาญนอก
วารุณประภา
แต่งชอบ
สุดตาซ้าย
พาสินธ์
ร่วมกูล
บุญหนัก
เทพอ่อน
ปานกลาง
พริ้งเพราะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดปาหนองสะแบง
วัดบ้านโคกตูม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔๖ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐๐

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑๓

เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิดากานต์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงภูริชศรา
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงวงศ์ชนก
เด็กหญิงวรรธนภร
เด็กหญิงวิรัญชนา
เด็กชายวุฒิพร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสิริธาร
เด็กหญิงสุนิทรา
เด็กหญิงอรณิฌา

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑๔

เด็กหญิงอัญติมาตา

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑๕

เด็กหญิงจินดาพัช
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงปริฉัตร

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐๔
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐๕
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๐๙
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๑๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
เด็กหญิงภัทรศราวดี

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒๓

เด็กหญิงรินลณี
เด็กชายศักดา
เด็กหญิงษุภากร
เด็กชายธนพล

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒๔

เด็กชายประทานพร

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงพุทธิวัลย์

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒๒

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒๖ เด็กหญิงภัทรวรินทร์

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓๒

เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กหญิงวรัฐญา
เด็กชายสิริฤทธิ์
เด็กหญิงสุภาพร

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงอินทุกานต์

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓๔

เด็กหญิงกานต์วรา

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๒๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓๑

นามสกุล

พริ้งเพราะ
พริ้งเพราะ
โหรีรัมย์
ปรังประโคน
ศรีละ
กาศรัมย์
หงษ์รุจิโก
โพธิ์แก้ว
กระชงรัมย์
โกยรัมย์
ไชยศรีรัมย์
เงางาม
ปญญายงค์
สุทธิ
กระชงรัมย์
แผ้วพลสง
ยอดสวัสดิ์
พริ้งเพราะ
เพ็งเพชร
กระชงรัมย์
พริ้งเพราะ
อุ่นศรี
เกรัมย์
การเพียร
อาจทวีกุล
ชัยนิยม
นวนประโคน
โกยรัมย์
ประกอบดี
จันทร์อุบ
อาญาเมือง
กอยรัมย์
สุระมณี
แวงแก้ว
คำยาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตูม

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตูม

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตูม

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตูม
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรัง

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรัง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรัง

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกรัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกตูม
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔๗ / ๓๔๘
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓๕

เด็กชายกิตติพันธ์
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงพุฒธิฌา
เด็กหญิงพุทธาภา
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายรชตะ
เด็กหญิงรัตนพร
เด็กหญิงโสรญา

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓๖
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓๗
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓๘
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๓๙

บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๔๐
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๔๑
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๔๒
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๔๓
บร ๔๔๑๖๓/๑๒๑๔๔

นามสกุล
เสนาะเสียง
งามสพรั่ง
ล้อประโคน
โสดา
แกประโคน
จิรัมย์
ไชยสุวรรณ์
เสประโคน
ปานเกิด
นวลปกศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง

๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกรัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง
วัดบ้านโคกรัง

รับรองตามนี้
(พระธรรมเจดีย์)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔
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