ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ส่งสอบ ๑๐,๖๘๗ คน ขาดสอบ ๗๙๕ คน คงสอบ ๙,๘๙๒ คน สอบได้ ๔,๖๐๕ คน สอบตก ๕,๒๘๗ คน (๔๖.๕๕%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กหญิงขวัญสุดา แข็งขัน

๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตราด

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มาลาลำ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงสุภิมล

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดชัย

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กชายดนุวัศ
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงปานระวี

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายเกียรติศักดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายเจษฎากร
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายชลัมพล
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงเบญจพรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงพรหมพร
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๑๑ เด็กหญิงพิชชภา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๑๒ เด็กชายรติกร
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๑๓ เด็กหญิงรุจิรางค์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๑๔ เด็กชายเพชรรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๑๕ เด็กชายภควัตร
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๑๖ เด็กหญิงรุ่งทิวา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๑๗ เด็กชายวัฒธนา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๑๘ เด็กหญิงวิภาดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๑๙ เด็กหญิงอลิช

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๒๐ เด็กหญิงธนภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๒๑ เด็กชายธนาวุฒิ
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๒๒ เด็กชายธีรพงศ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๒๓ เด็กหญิงพิมพ์รภัส
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๒๔ เด็กชายภาคิน

มานุจำ
พาที
บุญประคม
ศรีมณี
กองขวัญ
ศรีวิชัย
เคียงรัมย์
พิมพ์นนท์
พ่อสาร
พิมพ์นนท์
แสนดี
อยู่สบาย
อุตรา
อำมุกคะ
แซ่อ้ึง
จันทิมา
นันทพันธ์
โอรสรัมย์
ดัดถุยวัตร์
โดรัมย์
นันทพันธ์
แก้วบุตรดี

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสำโรง
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๑๓๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๒๕ เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีสูงเนิน

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๒๖ เด็กชายรณภพ

นับถือดี
ไททะนุ
แซ่อ้ึง
ปสสาตา
มูลศรี
มะลิ
ฉิมเกษ
สมอ
ดัดถุยาวัตร
กุดนอก
กลางสวัสดิ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

สัตตะบุตร
พละพันธ์
วงษ์งาม
ยิ่งรัมย์
ประจำ
มณีบุญ
เชิงฉลาด
ถินนอก
ประกอบแสง
ศรีไพร
คำบาง
ศรีไพร
เฮงอยู่แล้ว
โจมรัมย์
มะนิตสาร
คำแปร
วารีประโคน
คารัมย์
วารมูลมี
พจชนะกุล
เกาะรัมย์
สมบัติวงค์
ภูยืด

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๒๗ เด็กหญิงวิชาฎา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๒๘ เด็กชายศราวุธ
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๒๙ เด็กชายศิลาภัทร

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๓๐ เด็กหญิงอรวรา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๓๑ เด็กหญิงกานต์มณี
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๓๒ เด็กหญิงณัฏฐิกา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๓๓ เด็กหญิงอารญา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๓๔ เด็กหญิงชนัญญ์พัชร์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๓๕ เด็กหญิงนัทธพร
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๓๖ เด็กหญิงรุ่งนภา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๓๗ เด็กชายวัฒนะ
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๓๘ เด็กหญิงสุพรรษา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๓๙ เด็กชายอนันดา

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๔๐ เด็กชายเธียนไท
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๔๑ เด็กชายศกลวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๔๒ เด็กหญิงเกศรินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๔๓ เด็กชายปณวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๔๔ เด็กชายภูรัฐกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๔๕ เด็กหญิงมุธิตา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๔๖ เด็กหญิงรัตติกาล
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๔๗ เด็กหญิงวนิดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๔๘ เด็กชายอำนาจ
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๔๙ เด็กหญิงจารุวรรณ

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๕๐ เด็กชายฐิติกร
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๕๑ เด็กชายธนพล
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๕๒ เด็กชายปณวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๕๓ เด็กชายภัทรกร
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๕๔ เด็กหญิงภาวิณี
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๕๕ เด็กชายมิ่งฉัตร

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๕๖ เด็กหญิงวิยะดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๕๗ เด็กชายนวพล
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กชายบุญพิทักษ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๕๙ เด็กชายภรันยู

๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพะไล

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย

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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายภานุพงศ์ บุตรจินดา

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพระครูน้อย

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๖๑ เด็กชายปวริศ

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๖๒ เด็กหญิงปนณภา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๖๓ เด็กหญิงผกาวดี
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๖๔ เด็กหญิงพนิดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๖๕ เด็กชายราเชน
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๖๖ เด็กหญิงสุธิตา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๖๗ เด็กหญิงอังค์วรา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๖๘ เด็กหญิงรุจจิรา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๖๙ เด็กชายธนเทพ

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๗๐ เด็กชายปยวัชร
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๗๑ เด็กชายพีรพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๗๒ เด็กชายพีรวัส
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๗๓ เด็กชายพีระพงษ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๗๔ เด็กหญิงเมวิกา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๗๕ เด็กชายรพีพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๗๖ เด็กหญิงลัดดาวัลย์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๗๗ เด็กหญิงศศินา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๗๘ เด็กหญิงคณิศร
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๗๙ เด็กหญิงต้นข้าว

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๘๐ เด็กหญิงเพชรศิรินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๘๑ เด็กหญิงวสุรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๘๒ เด็กหญิงสุกัญญา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๘๓ เด็กหญิงสุลัยรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๘๔ เด็กชายเอกชัย
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๘๕ เด็กหญิงเขมิกา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๘๖ เด็กหญิงชิตาภา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๘๗ เด็กหญิงเกวลิน
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๘๘ เด็กหญิงณัฐณิชา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๘๙ เด็กชายธีรภัทร

บร ๔๕๑๖๓/๐๐๙๐ เด็กหญิงนภัสราวดี
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๙๑ เด็กชายปยวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๙๒ เด็กชายวราพงษ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๙๓ เด็กหญิงวาสุนีย์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๙๔ เด็กหญิงวิภาภรณ์

สุขคุ้ม
วิไลฤทธิ์
มะลิวรรณ์
วอนสมจิตต์
สาริกา
อยู่รัมย์
สังขะเพท
สิตภา
ยศรุ่งเรือง
กะนันตัง
พรมพิมาย
เจิงรัมย์
แก้วประโคน
บุสันเทียะ
ดูรูปรัมย์
อุคำ
ต้นจาน
แจ้งสว่าง
ผันอากาศ
จันทรวิจิตร
พันธุ์พิศาล
โกรีรัมย์
มีแก้ว
ทาเงิน
โยธิกา
ณรงค์เปลี่ยน
จิตรสอาดกุล
ประสาทชัย
ทิวแพร
อุดม
เลิศคอนสาร
ขะเรรัมย์
เขือรัมย์
ผลช่วย

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

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 ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๑๓๓
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บร ๔๕๑๖๓/๐๐๙๕ เด็กชายศราวุฒิ
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๙๖ เด็กชายสรวิชญ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๙๗ เด็กหญิงสุมินตรา
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๙๘ เด็กชายโสภณ
บร ๔๕๑๖๓/๐๐๙๙ เด็กหญิงกานต์ปภัสร์

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๐๐ เด็กหญิงเกตน์สิริ
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๐๑ เด็กหญิงไปรยา
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๐๒ เด็กหญิงวรกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๐๓ เด็กหญิงวันวิสา
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๐๔ เด็กหญิงสายธาร
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๐๕ เด็กหญิงสุมิลตรา
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๐๖ เด็กหญิงกันยากร
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๐๗ เด็กหญิงกุลธิดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๐๘ เด็กหญิงขวัญข้าว
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๐๙ เด็กชายจิรายุ
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๑๐ เด็กหญิงชินานาง
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายตรัยคุณ
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงสิรินยา
เด็กหญิงจิณห์วรา

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๑๖ เด็กหญิงกัญญาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๒๙

เด็กหญิงข้าวฟาง
เด็กชายจิราทิพัส
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กชายทศพร
เด็กชายทักษพล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปราชญ์
เด็กหญิงพชรกร
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงพิมพิศา

นามสกุล
ไชยไข
ผ่องเพ็ชร์
โคมร้าย
กิจนิยม
หวังคะพันธ์
สีหาหล้า
อินประโคน
ชินรัตน์
ชาญประโคน
รักษา
กล้าณะรงค์
กระรัมย์
โพนสูง
ดัดถุยาวัตร
โนนน้อย
เถื่อนพลาย
ไชยแสง
ใจหา
บุญเรือง
วิเศษชาติ
ชะอ้อนรัมย์
เพิ่มประโคน
ทองประโคน
เจียวรัมย์
ผืนจัตุรัส
เจียวรัมย์
แดงสี
อุบลเผื่อน
ลีประโคน
ผูกแก้ว
โสมะมี
เหลืองเดชานุรักษ์
เหล็กเพชร
บุญสังข์
สุมหิรัญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดสำโรง
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหลักเขต
วัดหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
วัดหนองมะเขือ
วัดบ้านปราสาท
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
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บร ๔๕๑๖๓/๐๑๓๐ เด็กชายภัทรกร

เด็กชายเมธาวี
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๓๒ เด็กหญิงรินลดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๓๓ เด็กชายวิเชียร
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๓๔ เด็กหญิงกรรณิการ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๓๑

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๓๕ เด็กหญิงขวัญปภัสร์
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๔๖

เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงจิรนันทร์
เด็กชายจิระทีปต์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงฟาห์รีณา
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กชายวรวัฒน์
เด็กหญิงสุกัญลญา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กหญิงธัญรดา

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๔๗ เด็กหญิงบุญญารัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๕๕

เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงกฤษติยา
เด็กหญิงกัลยากร
เด็กหญิงจิรานันท์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงนันธิตา
เด็กชายพงษ์สวัสดิ์

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๕๖ เด็กหญิงพัชราลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๖๔

เด็กหญิงฟาปรียา
เด็กชายภาวิน
เด็กหญิงรุ่งบุญ
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กชายฤทธิพล
เด็กหญิงลีลาวดี
เด็กหญิงสุทธิกานต์
เด็กชายสุภกิตติ์

นามสกุล
เจริญรัมย์
มะปราง
ทองคำ
บุญรอดดวง
สุทธิสนธิ์
บุตรประโคน
อิ่มจิตร
วรกิจ
โคตะระ
แสวงสุข
สุริยสิงห์
แสวงสุข
บุตรประโคน
สมานมาก
นิลสุข
สุวรรณโชติ
บุญมาก
ศรัทธาพิริยะพงศ์
พิเรศรัมย์
จันทะลี
จินดา
คงเกษสกุล
มังประโคน
เต็นประโคน
กุลมนต์
สวัสดี
อุ่นศรี
บูรณ์เจริญ
สันวิลาศ
อุ่นศรี
นวลจันทร์
ศรีประโคน
สุขประโคน
โข้บุรี
ริมประโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดโคกปราสาท
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย
วัดละเวี้ย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๑๓๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๑๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๑๙๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุภัทชา การุญ
เด็กหญิงกมลวรรณ ยืนยง
เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์ลา
เด็กชายมนัสชัย พันธ์เข็มทอง
เด็กหญิงซาวีนา เลไธสง
เด็กชายธีรพล
สิทธานนท์
เด็กชายธีรพัฒน์ สิทธานนท์
เด็กชายพงศกร สังสีแก้ว
เด็กหญิงวารุณอร เศษไธสง
เด็กชายสิทธิพร จัดไธสง
เด็กหญิงสุชานันท์ เชื้อพรมมา
เด็กชายอานัส
เจริญใส
เด็กชายโจนาธาน เฟสเลอร์
เด็กชายประสพโชค อาญาเมือง
เด็กหญิงพัชราภา ลาสุเล
เด็กชายวรวุฒิ ทองจันทร์
เด็กชายอภิลักษณ์ พลแก้ว
เด็กชายอมรินทร์ ฤทธิ์เดชรัมย์
เด็กหญิงอมลิน มาลี
เด็กหญิงอรสา สานัส
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดชโสม
เด็กชายธนากร บุญพอก
เด็กชายบุณพจน์ อ่อนไธสง
เด็กชายวงศกร โพธิ์วัง
เด็กหญิงวรรณิษา ทิณโนรส
เด็กชายสหัสนัยน์ โอนไธสง
เด็กหญิงสิรามน เลียบไธสง
เด็กชายกฤษณะ ยิ่งยงยุทธ
เด็กหญิงชิชาวรรณ์ เกษรบัว
เด็กชายธนพล อ่อนไธสง
เด็กหญิงวาสนา สานัส
เด็กชายภานุกร กุมไธสง
เด็กหญิงรุจิรดา มณีพรม
เด็กหญิงวิภาวรรณ กองไธสง
นายสุชาติ
ขันธวุธ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละเวีย้ (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) วัดละเวี้ย
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนา
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนา

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนกคู่

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางนกคู่

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนกคู่

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนกคู่

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนกคู่

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
๐๕/๑๒/๒๕๑๗ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม

หมายเหตุ

วัดหนองนาสามัคคี
วัดหนองนาสามัคคี
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดเทพรังสรรค์
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดหนองบก
วัดหนองบก
วัดหนองบก
วัดหนองบก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๑๓๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงพิราพร
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๐๑ เด็กชายอาทิตย์
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๐๒ เด็กหญิงกัลยรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๐๓ เด็กหญิงกุลนัดดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๐๔ เด็กชายชฎายุ
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๐๕ เด็กหญิงชมพูนุช
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๐๖ เด็กชายณัฐกิตติ์

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๐๗ เด็กหญิงณัฐธิดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๐๘ เด็กหญิงณิชกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๐๙ เด็กชายตะวันรุ่ง
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๑๐ เด็กชายธวัชชัย
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๑๖

เด็กหญิงนำเพชร
เด็กชายปญญากร
เด็กชายพชรธร
เด็กชายพิทักษณ์
เด็กชายเพทาย
เด็กชายภูรินทร์

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๑๗ เด็กชายวรรณฉลอง
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายสันติภาพ
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงปารวี
เด็กหญิงทิตยา
เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงมัญชุพร
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กหญิงมะลิวรรณ

นามสกุล
โลไธสง
แคว้นไธสง
สิริป
ดารุนิกร
ศรีบุ่งง้าว
โตโต๊ะ
นนทริ
โบไธสง
ศรีคุณ
เข็มศรี
กอนไธสง
ไกรจันทร์
จิตรไธสง
อุ่นเปย
พิขุนทด
ประยุทธเต
กองไธสง
สอนไต้
อาจจำนงค์
พรมจิตต์
สุขช่วย
ใจเที่ยง
สิทธิโชติ
ลวกไธสง
ยวนไธสง
ทองดี
วงษ์เสนา
ยินดีรส
เพียรธรรม
โพธิ์ศรี
สุขสำราญ
ธรรมวงศ์
ศรีชุมแสง
เภสัชชะ
จีนประสพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม

๒๐/๐๙/๒๕๕๒
๒๐/๑๑/๒๕๕๓

๐๑/๐๖/๒๕๕๓
๓๐/๑๒/๒๕๕๓

๓๐/๑๐/๒๕๕๓
๑๗/๐๕/๒๕๕๓
๒๖/๐๔/๒๕๕๔
๒๗/๐๓/๒๕๕๔

๓๐/๑๐/๒๕๕๓
๑๓/๐๙/๒๕๕๓

๐๒/๐๗/๒๕๕๓
๒๒/๐๗/๒๕๕๓
๒๘/๐๓/๒๕๕๔

๐๗/๐๓/๒๕๕๔
๒๕/๐๖/๒๕๕๒

๑๐/๐๔/๒๕๕๔
๒๕/๑๑/๒๕๕๓

๑๕/๑๐/๒๕๕๓
๑๓/๐๖/๒๕๕๓
๒๙/๐๘/๒๕๕๓
๑๗/๐๑/๒๕๕๓
๒๔/๐๒/๒๕๕๓

๑๐/๐๒/๒๕๕๓
๒๒/๐๕/๒๕๕๓
๒๘/๐๕/๒๕๕๑
๒๒/๐๕/๒๕๕๓
๒๔/๐๓/๒๕๕๒
๒๙/๐๕/๒๕๕๑
๑๗/๐๖/๒๕๕๑
๓๑/๐๕/๒๕๕๒

๐๒/๐๘/๒๕๕๑
๑๖/๐๔/๒๕๕๒

๐๗/๐๑/๒๕๕๒
๒๕/๐๑/๒๕๕๒

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
วัดหนองบก
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) วัดจอมวารี
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) วัดจอมวารี
โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ)
วัดสุวรรณาราม
โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ)
วัดสุวรรณาราม
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) วัดกลาง
โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) วัดกลาง
โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) วัดกลาง
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ วัดกลาง
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ วัดกลาง
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ ๒๒๕ วัดกลาง
โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร
วัดกลาง
โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร
วัดกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กหญิงจันทรา
เด็กหญิงกณิศา
เด็กหญิงกรรณวรา
เด็กหญิงกวินตา
เด็กหญิงกันฑิชา
เด็กชายเขมนันท์

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๔๒

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๔๓ เด็กชายคณินพิสุทธิ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๔๙

เด็กชายจักรพรรดิ์
เด็กชายจันทกานต์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงณพัชชา
เด็กชายณัฏฐกิตติ์

นามสกุล
สงค์นางรอง
สายเนตร์
ปญญารัมย์
งามพิศ
สงกูล
จันทร์มา
ภิศักดิ์สวัสดิ์
ศรีสาธร
พิลาศเอมอร
สุดาชม
ปุลาถาเน
พิทักษ์อัมรา
ราชประโคน
เจริญสลุง
พชสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) วัดขุนก้อง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) วัดขุนก้อง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๕๑

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๖๐ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๖๗

เด็กชายธุวานนท์
เด็กชายนภัทร
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายปวริศฐ์
เด็กชายปารเมศ
เด็กชายพชรพงศ์
เด็กชายพชรพล

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๖๘ เด็กหญิงพลอยชนก
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๖๙ เด็กหญิงพลอยชมพู

มั่นนุช
ขำเอนก
หรบรรพ์
สวัสดิ์พูน
ปรานกระโทก
คำชู
โปรดสูงเนิน
มนูญธรรม
แปนทอง
สุดสวาท
สมประสงค์
แถวโสภา
สมประสงค์
รักสัตย์
โพธิขำ
ชวรัตน์โชติวงศ์
ริมสีสุข
ชื่นฤทัย
บุญบรรดาล

หมายเหตุ

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล) วัดกลาง

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๕๐ เด็กชายณัฐภาคย์ บุญรอดดวง

เด็กชายณัฐศักดิ์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กหญิงทิตายา
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธราดล
เด็กหญิงธวัลรัตน์

สังกัดวัด

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์

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 โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๗๐ เด็กหญิงพิชญาภา โล่ห์ทอง
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๒๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๒๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ใจ นวลปกษี
เด็กหญิงเพชรพลอย ปรางค์จันทร์
เด็กชายวรินทร พะธะนะ
เด็กชายวันธงชัย ชีพสูงเนิน
เด็กหญิงวันวิสา หอมอ่อน
เด็กชายวิธัชพล โสภาค
เด็กชายศุภกฤษ ศิริพงศธร
เด็กหญิงศุภรัตน์ คงบุรี
เด็กหญิงสิริจรรยา ทิพย์อักษร
เด็กหญิงสุพัตตรา ปนแก้ว
เด็กหญิงอธิกา ปญญา
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา ทิพย์อักษร
เด็กหญิงณัฐธยาน์ คำละออ
เด็กหญิงธนัชพร จินดาดวง
เด็กหญิงปณฑิตา มณีศรี
เด็กชายพงศกร ศิลปชัย
เด็กหญิงพันธ์วรินทร์ พุฒพันธ์
เด็กหญิงพาขวัญ สายสิงห์
เด็กหญิงพิชญาภา อู่วิเชียร
เด็กหญิงพิมณัฐฐา ภัทราวัฒนสิน
เด็กหญิงภัทรนันท์ จันลา
เด็กหญิงมิ่งขวัญ เภาวนะ
เด็กหญิงลาณ่า กาวิโอลี
เด็กหญิงอภิชญา อาจหาญ
เด็กหญิงอรอังกูร วิเศษกูล
เด็กหญิงพัชรี
นันทพันธ์
เด็กชายณัฐพล แสนสุข
เด็กหญิงกุลนันท์ ดวงอ่อน
เด็กหญิงธัญมาศ ทองเกลี้ยง
เด็กชายธีรธรรม บุญรอดดวง
เด็กชายธีระภัทร์ ประภา
เด็กหญิงพรลภัส จำเนียรกูล
เด็กชายพัชรพล อุดมดัน
เด็กชายไม้
รักขิตัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกมลลักษณ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกมลลักษณ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกมลลักษณ์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

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
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง
วัดตาไก้พลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๐๕ เด็กหญิงรัฐนันท์
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๐๖ เด็กหญิงสวรรยา
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๐๗ เด็กหญิงอรวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๐๘ เด็กหญิงชญานิศ
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๐๙ เด็กหญิงญาณิศา
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๑๐ เด็กหญิงสาวิกา

เด็กหญิงอาภัสรา
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๑๒ เด็กหญิงณิชานนท์
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๑๑

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๑๓ เด็กหญิงภัทรวรรณ

เด็กหญิงวาสนา
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๑๕ เด็กหญิงสายธาร
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๑๖ เด็กหญิงธนัญชนก
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๑๗ เด็กหญิงเพ็ญนภา
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๑๔

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๑๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๑๙

เด็กหญิงเมธาวี

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๒๐ เด็กหญิงอภิชานันท์
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๒๖

เด็กหญิงจินจุฑา
เด็กหญิงชลลดา
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กหญิงอนงค์กร
เด็กหญิงณรินดา
เด็กหญิงวิภานันท์

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๒๗ เด็กหญิงวิลัยลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๓๘

เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงนิรมล
เด็กหญิงนาตาชา
เด็กชายกฤษณวงศ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงนภัส
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายบริวัฒน์
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายสมภพ
เด็กหญิงสุชัญญา

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๓๙ เด็กหญิงฬกษณ์ษอร

นามสกุล
แหวนแก้ว
มุมทอง
พังทุย
บุรานนท์
สงกูล
ศรศรี
นาคแท้
คงษา
แกว่นกสิกรรม
บุญจันทร์
ทองทำกิจ
โสดาวัง
ใสหล้า
สุขวงกฎ
พลศรี
อนันต์
อินผลสุข
งามจันทร์
จันทคาต
ขำวงค์
มวลทอง
ทองคำ
วิเศษพันธ์
ทองคำ
สิทธิ์นะศรี
อีเวอร์เซ่น
รสหอม
ปญญาใส
ประสมทรัพย์
โนนกลาง
กาวงค์อ้าย
ภูละ
กล้ากระโทก
นุพันธ์
ดวงกระโทก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง

๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) วัดตาไก้พลวง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโพธิ์คงคา
วัดโคกยาง
วัดพรหมนิมิต
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) วัดชุมแสง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) วัดชุมแสง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) วัดชุมแสง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) วัดชุมแสง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) วัดชุมแสง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) วัดชุมแสง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) วัดชุมแสง

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑)

วัดหนองกง
วัดหนองกง
วัดกลาง
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๑๓๓
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เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๔๐ เด็กหญิงอนันดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๔๗

เด็กหญิงณนิดา
เด็กชายนิติธรรม
เด็กหญิงบุญทิพา
เด็กชายยศภัทร
เด็กหญิงวิษา
เด็กหญิงศิริวัลย์
เด็กชายศุภณัฐ

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๔๘ เด็กหญิงกัญญาพัชร
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๔๙ เด็กหญิงจรรยาภรณ์

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๕๐ เด็กหญิงนภัสกร
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๕๑ เด็กหญิงอนงค์นาถ
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๖๐

เด็กหญิงกวินตา
เด็กชายทัศนพงษ์
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายภูวรินทร์
เด็กชายโมไนย
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงอนุสรา
เด็กชายกฤษตริน
เด็กหญิงโชติรส

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๖๑ เด็กหญิงเบญญาภา
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๖๒ เด็กหญิงพรรณนิดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๗๒

เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงภูริษา
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายอดิศวร
เด็กชายอนาวิน
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายณัฐพล

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๗๓ เด็กหญิงทิพย์ณิการ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กชายธันวา

นามสกุล
อังกาบเพชร
ปรีชาพูด
สืบสวน
พลงิ้ว
สมบูรณ์
อันดี
ทิพย์นางรอง
ม่วงศรี
แสนเดช
มาระทัด
ขำวงค์
พรมศักดิ์
ขำวงค์
ชีวาประกอบกิจ
สุภาษิต
พลจร
กล่อมพระทัย
สุขดี
ธรรมนาม
ขำวงค์
กลมวงค์
แผงอ่อน
จันทร์ไทย
สมานมิตร
โพธิ์สาราษ
สุภาษิต
ทองคำ
สุพี
เชตุทอง
สินปรุ
มงคลชาติ
ครำทอง
คลองผักแว่น
กิจรักษา
จูกูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังกระโดน

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกระโดน

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังกระโดน

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังกระโดน
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดบ้านถนน
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดแสงทองศรัทธาธรรม
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๑๓๓
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บร ๔๕๑๖๓/๐๓๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๓๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๓๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงนราภรณ์ ประสงค์กูล
เด็กหญิงเปรมภัสสร กองทอง
เด็กหญิงเปรมฤทัย แบนกลาง
เด็กหญิงแพรพัชชา ตรีเมฆ
เด็กชายภูรินทร์ สมมุติรัมย์
เด็กหญิงเมษยา โชติฤทธิรงค์
เด็กหญิงรัศมีกานต์ คงสถาน
เด็กหญิงวิภาวี ปราบภัย
เด็กชายวุฒิชัย ผุยลอด
เด็กหญิงศิริประภา ตรีเมฆ
เด็กหญิงสาธิดา โคตรเมือง
เด็กชายอรรถชาติ ศรีชาติ
เด็กชายชิษณุพงศ์ สีโส
เด็กหญิงนำฝน ตึกสันโดด
เด็กหญิงอลิษา สัตตุสะ
เด็กหญิงชลธิษา หงษ์มณี
เด็กชายพลาเทพ สะกิมงาม
เด็กชายรัชชานนท์ ส่งศรี
เด็กหญิงอภิญญา กันยา
เด็กหญิงภัทรปภา หินกระโทก
เด็กหญิงธนวรรณ ทวีพูน
เด็กชายวีรากร เพชรภูเขียว
เด็กหญิงพรรณพฤกษา หาหอม
เด็กชายยศกฤต ขานเพราะ
เด็กหญิงอนัญญา ตระการจันทร์
เด็กหญิงฐิติวรรณ มากชุมแสง
เด็กชายศุภฤกษ์ สุดเสน่หา
เด็กหญิงศุภสุตา จันทร์ไทย
เด็กหญิงโสภิสนภา ศรีลือแสง
เด็กหญิงอนุธิดา กุยรา
เด็กชายกรรชัย สนิทชัย
เด็กหญิงชญานุช บัวชุ่ม
เด็กชายชัยวัฒน์ คงเปนนิจ
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปานกลาง
เด็กชายณัฐชานนท์ วิเศษทรัพย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์) วัดหนองไทร
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกราด

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนิคมเขต
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนิคมเขต

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนิคมเขต
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนิคมเขต
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนำไหล
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดหนองไทร
วัดนำไหล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดศรัทธาชุมพล
วัดสันติธรรมาวาส
วัดสันติธรรมาวาส
วัดสันติธรรมาวาส
วัดสันติธรรมาวาส
วัดสันติธรรมาวาส
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๑๐ เด็กชายแทนคุณ
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๒๐

เด็กชายธนากร
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพชรณิชา
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กหญิงอารียา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธัญธิญา

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๒๑ เด็กหญิงนันทิกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กชายนันธวัช
เด็กหญิงเบญจรัตน์
เด็กชายปฎษฎี
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายศิรศักดิ์
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงมลฑรัตน์
เด็กหญิงกฎชกรณ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงนิศาชล
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศิลาพร

นามสกุล
หงษ์เกียร์
ร่วมกูล
สอดทรัพย์
ปุนจ้อย
ศรีโพธิ์ทอง
เอี้ยงกูล
อุตโมง
มะณีวรรณ
อภัยจิตร
ตรีวงค์
อภัยจิต
บุญโสม
หมื่นตุ
บุบผาวาสน์
แก้วใส
ถนิมกาญจน์
ปุลา
นรินทร์ชาติ
สอบกระโทก
รักพรม
ลาโภ
ยินดีรส
กลิ่นบุหงา
ประสงค์ทรัพย์
แก้วคูนอก
โชติพรหม
จันทร์เจ้า
บรรพชา
เกิดสันโดด
ชุนรัมย์
หัตถกรรม
วงค์นางรอง
ภักดีนรินทร์
หาญสุวรรณ์
กลมวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพลวง
วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
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ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กชายอนิรุต
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายหริทธ์
เด็กหญิงอาทิติยา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงธนกมล
เด็กชายบุญทวี
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กหญิงปรีญากร
เด็กชายผดุงพล
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพุธิตา
เด็กหญิงภัคพร
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศุภโรจน์
เด็กชายสมพงษ์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายสุริยัน
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กชายปพน
เด็กชายพงศ์ศรันย์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายยุคนธร
เด็กชายเจษฎา

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๗๙

นามสกุล

เก้าเด่น
คบทองหลาง
อินทรกำแหง
วงศ์เกียรติขจร
มีทอง
ศรีชุมแสง
สารเงิน
นิยมบุญ
วุฒิยาสาร
พรมเสนา
ใจหาญ
เสาพะเนา
กิรัมย์
จิตรลม
กองรัมย์
ศรีรัตนะ
ครุภัณฑ์
ศรีประสิทธิ์
โกเลือน
สาโรจน์
ศรีเนาวรัตน์
ทำไร่
วิจิตรศักดิ์
ทองปลั่ง
บุตสดี
ขามประโคน
ศรีนาม
ชัยมณี
กริดรัมย์
คำวัน
ซุนเฮงกุล
เด็กหญิงฐัญชน์วรกาญจน์ สาโรจน์
เด็กชายพชรวินท์ วิจิตรศักดิ์
เด็กชายวชิรวิชญ์ พิทักษ์สงค์
เด็กหญิงวิชญาพร บุตสดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

สังกัดวัด

วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดปาเรไร
วัดหนองกระทิง
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

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๘๐ เด็กหญิงสวิตตา
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๔๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๔๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๑๔

เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงชลณิชา
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงนัณธิชา
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงศศิชา
เด็กหญิงศิรัญญา
เด็กชายโฆษิต
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กชายจุฑาวัฒน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายตรีเดช
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงนวลจันทร์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปรีชญา
เด็กหญิงรวิภา
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กหญิงสายไหม
เด็กหญิงอิสริยา
เด็กชายกรวิชญ์

นามสกุล
ชุมเสน
พูนสูงเนิน
สีดาบุญมา
เลื่อยคล่อง
ผาแก้ว
สถานเถื่อน
ลำพันธ์
อกตัน
กลัดสุข
วิจิตรศักดิ์

เติมพันธ์
ผลพิมาย
อยู่บุรี
จิตต์ลม
ดีขุนทด
ไกรพงษ์
เพียยา
ผลเจริญ
ชมเชย
หมื่นโท
พันมณี
ไพรชัฎ
โสปญหาริ
รุธันว์
พานชิง
อาจสาลี
สีดา
ตาทอง
สงครามรอด
อิ่มแสง
นาฤทธิ์
นวนประโคน
สุขวิเศษ
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พยัคฆะ
เด็กหญิงนภัสสร โพธิวิจิตรธำรง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒

๐๙/๐๘/๒๕๕๑
๑๑/๐๒/๒๕๕๒

๒๐/๑๐/๒๕๕๑
๐๘/๐๙/๒๕๕๑
๑๑/๐๒/๒๕๕๒
๒๓/๐๓/๒๕๕๒
๓๑/๐๓/๒๕๕๒
๒๘/๐๙/๒๕๕๑

๐๒/๐๖/๒๕๕๒
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

๐๘/๐๔/๒๕๕๒
๑๘/๐๖/๒๕๕๒

๐๖/๐๒/๒๕๕๒
๐๓/๐๒/๒๕๕๒
๐๖/๐๕/๒๕๕๒
๒๙/๐๖/๒๕๕๒
๒๗/๐๑/๒๕๕๒
๑๔/๐๕/๒๕๕๒

๐๕/๐๑/๒๕๕๒
๒๖/๐๑/๒๕๕๑
๒๓/๐๓/๒๕๕๒
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

๐๓/๐๕/๒๕๕๒
๐๕/๐๑/๒๕๕๒
๒๕/๐๖/๒๕๕๑
๒๕/๑๒/๒๕๕๑

๒๙/๐๓/๒๕๕๒
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

๐๔/๐๒/๒๕๕๑
๐๘/๑๒/๒๕๕๑
๑๗/๐๔/๒๕๕๑
๑๔/๑๐/๒๕๕๒
๒๔/๑๑/๒๕๕๑

วัดจินดาราม
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
วัดจินดาราม
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
วัดสีชวา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
วัดหนองมะค่าใหม่
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงปยภัส
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๑๖ เด็กชายมหบุญ
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๑๕

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๑๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๒๙

เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีริทธิ์
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงสุปวีณ์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กชายศิรสิทธิ์

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๓๐ เด็กหญิงนันทิพร
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๓๑ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

เด็กชายพรหมจักร
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๓๓ เด็กหญิงภัทรวดี
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๓๔ เด็กหญิงสุภาพร
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๓๒

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๓๕ เด็กหญิงกานต์ณิชา
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๓๖ เด็กหญิงกานต์พิชชา
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๔๖

เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงภวิษย์พร
เด็กหญิงภัททิยา
เด็กชายโรจนศักดิ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศุภวิชญ์

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๔๗ เด็กหญิงสิรินทร์ญากรณ์

เด็กหญิงอภิสรา
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๔๙ เด็กชายอรรถสิทธิ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๔๘

นามสกุล

กลอนโพธิ์
ทัตทะมาตย์
จันโท
ชาติดำดี
ดวงปากดี
เนตรวิลา
เพ็งพืช
กิมเชื้อ
ศักดิ์สุทิพย์
อิ่มสอาด
เอี่ยมรัมย์
รัตแสนศรี
วงเวียน
ศักดิ์สุทิพย์
พุ่มสบาย
เทือกมูล
เพ็ชรพันธ์
เอี่ยมรัมย์
อยู่ภักดี
แก้วประสงค์
คำบุดดี
ชาติศักดิ์
สุดตาชาติ
ราชวงศ์
แดงสี
สาระติ
วิเศษนคร
เสนาศ
ใจดี
บ่อไทย
เนตรวิลา
ศรีสูงเนิน
ทำผล
พลเตมา
วิเศษสัตย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย

หมายเหตุ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์๕)

วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน
วัดสาลวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๕๐ เด็กหญิงมาลิษา

เด็กชายยุทธนา
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๕๒ เด็กชายกิตติธาดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๕๓ เด็กหญิงเกวลิน
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๕๑

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๕๔ เด็กหญิงจันทร์ทิพา
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๗๗

เด็กชายสันติ
เด็กหญิงเปรมนีย์
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงปานิดา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงศิริโสภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอริยา
เด็กหญิงสิริลักษณ์
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายชัชพล
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงปาลินี
เด็กหญิงพรธิตา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงสายชล
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุชานันท์

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๗๘ เด็กหญิงสุพรรณษา
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๗๙

เด็กหญิงสุภาพร

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๘๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กชายณัฐวุฒิ
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๘๒ เด็กชายธนโชติ
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๘๓ เด็กหญิงปณิดา
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๘๔ เด็กหญิงปวรรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๘๑

นามสกุล
วงเวียน
ชาติประสพ
เดยังรัมย์
ปจถาใจ
ชาญเกษม
โบไธสง
สุดประโคน
สุมาล
กะชิรัมย์
นันกลาง
ที่รัก
ถนอมสิน
มูลมัง
วงค์ษา
วรรณทรวง
เซิบรัมย์
ศรีสืบมา
ศรีเนาวรัตน์
ควรอุดม
วงษ์เจริญ
รสหอม
โสมสะอาด
ศรีโสภา
ยินดี
พุดนา
บุญแต่ง
ปกกาเวสูง
อดทน
สันรัมย์
ห่วงแสง
แก้วพิมพ์พรม
โจมรัมย์
ประราศรี
จอดนอก
พรหมการ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโกรกประดู่
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองม่วงใหญ่
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดหนองจิก
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดจตุราษฎร์บำรุง
วัดโกรกประดู่
วัดพัฒนวนาราม
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดตะขบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงปยาพัชร
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๘๖ เด็กหญิงอุดมรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๘๗ เด็กหญิงกัลยกร
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๘๘ เด็กหญิงณฐิตา
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๘๕

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๘๙ เด็กหญิงพัชราภรณ์

บร ๔๕๑๖๓/๐๕๙๐ เด็กชายพิสิฎฐ์พล
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๕๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๐๒

เด็กหญิงอัญชิษา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กชายปญจพล
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายเพชรายุช
เด็กชายรณกร
เด็กหญิงรัตนาพร
เด็กหญิงวราลี
เด็กชายศุภกร

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๐๓ เด็กหญิงสุพรรณิกา
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๐๔ เด็กหญิงอรอุมา
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๐๕ เด็กหญิงอัญชิสา
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๐๖ เด็กหญิงอารีย์วรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๐๗ เด็กหญิงเกสรา
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๐๘ เด็กหญิงณัฐิชาพร
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๐๙ เด็กชายธนพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๑๐ เด็กชายธีรภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๑๙

เด็กชายนราวิชญ์
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงสุภา
เด็กหญิงสุรัตดา
เด็กหญิงภควดี
เด็กชายวงศกร
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กหญิงดาริน
เด็กหญิงศศินภา

นามสกุล
ปองทองหลาง
รัตนนท์
พลลา
ชำนาญกิจ
พาเรือง
สอนหาร
ชำนาญกิจ
ชำนาญกิจ
คุชิตา
รอดภัย
ปาสาเน
รอดภัย
พวงนาค
ศรีวิพัฒน์
คตโคตร
ไชยสงค์
คตโคตร
เหาะชัย
รักเพื่อน
นเรนทร์รัมย์
คะเชนเชื้อ
โซนรัมย์
สุขบรรเทิง
พุทเทศ
แก้วผกา
โคสินธิ์
สิงธิมาตร
บอกประโคน
สิงห์ประโคน
มีแก้ว
ดาวเรือง
ดีย่ิง
สงธรรม
บุญยงค์
โต๊ะงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตะขบ
วัดตะขบ
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดใหม่สายตะกู
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๒๐ เด็กหญิงอนันตญา เหล็กสี
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๔๔

เด็กหญิงวัลภา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพสุธร
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชนาภัทร
เด็กหญิงสันหทัย
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายจิรพัทธ์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายระพีพงษ์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงจิชาณัญ
เด็กหญิงวิราพร
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงธาวิณี

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๔๕ เด็กหญิงปรียากรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๕๔

เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงมนัญชยา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายอนาวิน
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงภัควดี

จะเยืองรัมย์
กุสะรัมย์
ตรวจมรรคา
ประจันบาล
ชัยสุวรรณ
อาภรณ์เลิศวิไล
บุตรเสน
ชัยสุวรรณ
ใฝใจดี
เก็จรัมย์
โนนกลาง
คู่หมื่นไวย
ขวัญเกตุ
บุญสุข
ทานวัน
การเพียร
วังกะพันธ์
กรรณลา
พุ่มอินทร์
การงานดี
เสนาะเสียง
คงมี
นุสายรัมย์
แสงลำ
พะนิรัมย์
ฮิสุโมโต
นะเรืองรัมย์
กำลังรัมย์
ศัตรูพินาศ
กำลังรัมย์
จำรัมย์
เฉียงกลาง
รอดกลิ่น
ทะนวนรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวถนน
วัดหนองแขม
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดระโยงใหญ่
วัดบ้านติม
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดอินทบูรพา
วัดอินทบูรพา
วัดอินทบูรพา
วัดอินทบูรพา
วัดอินทบูรพา
วัดอินทบูรพา
วัดอินทบูรพา
วัดพรหมรัตนาราม
วัดพรหมรัตนาราม
วัดไผ่ก้านเหลือง
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดบ้านแสลงพัน
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายกิตตภณ
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายนภดล

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๖๒

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๖๓ เด็กหญิงเบญญาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๖๔

เด็กหญิงพนิดา

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๖๕ เด็กหญิงพัชราลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๗๘

เด็กชายพิทักษ์
เด็กชายพิทูร
เด็กหญิงภัคพร
เด็กชายราเชนทร์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายสกลพัฒน์
เด็กหญิงสุดาพร
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายอิทธิเดช
เด็กชายก้องเมธา
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงฐานิสาห์
เด็กหญิงกมลชนก

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๗๙ เด็กหญิงกมลวรรณ

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๘๐ เด็กหญิงจามิกร
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงขวัญมณี
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงโสภิดา
เด็กชายเมธี
เด็กหญิงชอลัดดา
เด็กหญิงพิรญาณ์

นามสกุล
มาลัย
ลาภสถิต
พะไลรัมย์
รูปคม
จะเรรัมย์
ทะรุณรัมย์
วิจิตรจั่น
พะนิรัมย์
คงเจริญ
พะนิรัมย์
ทองนำ
เจริญยิ่ง
เชื้อมนฐาร์
นะคะรัมย์
โนวิรัมย์
อาษาสิงห์
พะนิรัมย์
ชัยชนะ
นะรานรัมย์
พนัศรัมย์
หนูวงศา
เอ็นดู
มณีวงษ์
สุขยินดี
ดาทอง
ว่าถูกใจ
ซ่อนกลิ่น
กิรัมย์
ศิริอินทร์
สุวรรณไตรย์
พยอมหอม
พิศเพ่ง
ปานทอง
สุขแสวง
โต๊ะงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน

๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลำดวน
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดยาง
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดลำดวน
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน
วัดบัวถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๙๐ เด็กหญิงณัชชา

เด็กหญิงมณีรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๙๒ เด็กหญิงรวินท์นิภา
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๙๓ เด็กหญิงศิรภัสสร
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๙๑

บร ๔๕๑๖๓/๐๖๙๔ เด็กหญิงกนกลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๙๕ เด็กหญิงกันยารัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๖๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๐๐

เด็กหญิงฐานิฏา
เด็กหญิงตรีเพชร
เด็กชายธนิสร
เด็กชายนันท์ธกร
เด็กหญิงเนตรทิพย์

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๐๑ เด็กหญิงประกายฉัตร
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๐๒ เด็กชายภัทรกร
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๐๓ เด็กหญิงวราภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๐๔ เด็กหญิงวริศรา
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๐๕ เด็กชายศรายุธ
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๐๖ เด็กหญิงสุนิตา
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๐๗ เด็กชายหรรษกร
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๐๘ เด็กชายอนุชิต

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๐๙ เด็กชายอาหรั่ง
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๑๐ เด็กหญิงกีรติกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๒๔

เด็กหญิงจิราภัค
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กชายนิติธร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายลีนวัฒน์
เด็กหญิงวาธิณี
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายสถิตคุณ
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอรจิรา

นามสกุล
ศรีนางรอง
กลับมารัมย์
สัตตารัมย์
ภาสดา
หอมเทียม
ซีตา
เหลืองสุข
เสียมเพชร
เทียนจันทร์
เหมาะแก
ทิพยเนตร
เทพทอง
บุญขาว
เปล่งขำ
สมมา
ดำเนินงาม
เสมอภาค
สุพรรณ
ประจักษ์
เสียมเพ็ชร
คงสุขมาก
ไชยธรธรรม
โปรัมย์
โมกไธสง
ประจักษ์
ศรีทะลัง
ศรีจันทร์
เสกขา
อินต๊ะนิล
ธนเวช
กอแก้ว
จินดามาศ
ประจักษ์
แย้มวิเศษ
สุดสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากอง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากอง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากอง

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากอง
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตากอง
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดปราสาททอง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง
วัดตากองสระกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๒๕

ชื่อ
เด็กชายเอกชัย

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๒๖ เด็กชายก้องนรินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๓๑

เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายกุลเดช
เด็กหญิงจินตรา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายชัยภัทร

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๓๒ เด็กหญิงญาศุมินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงทัตพร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนันธิชา
เด็กหญิงนิรินธนา

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๔๑ เด็กชายปกรณ์เกียรติ

เด็กชายปญญา
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๔๓ เด็กหญิงแพรวา
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๔๒

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๔๔ เด็กหญิงลักษมิกรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๕๙

เด็กชายวรวิวัฒน์
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กชายสุชาคร
เด็กหญิงสุรินดา
เด็กหญิงเอมฤดี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญญาวี
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงเก็จแก้ว
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงฐิติพัชร
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนยศ
เด็กชายธนวันต์

นามสกุล
ตุงกระโทก
แก้วมูลมุข
โกยชัย
ชะโปรัมย์
ยงยิ่งพูน
โกยชัย
อุ่นเรือง
สินพูน
แสงแก้ว
พลชำนาญ
พุทธรักษา
ใสสดศรี
เส็งนางรอง
จันดาสอน
ใจมาภักดี
ฉิวรัมย์
อุ่มพิมาย
สุทโทวา
มังคะลา
พรมบุญ
ระยาย้อย
เพชรศรี
ว่องไว
พันมะวงค์
พิมพ์จันทร์
แก่นพรม
พลเยี่ยม
ทรัพย์บัว
พนาวร
สมานมิตร
ปญญาเหลือ
จีนรัมย์
นามสุวรรณ์
กมล
เมืองสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากอง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตากองสระกลาง
วัดปากช่อง
วัดปากช่อง
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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๖๐ เด็กชายธรรมดนย์ ตามตรง
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนฤเบท
เด็กชายนิรุช
เด็กหญิงปภัสสรา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงรัศมิทา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศุภเชษฐ์
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงชลณิชา

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๘๑ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงจุฑารัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๘๓ เด็กหญิงชนม์ชนก
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๘๔ เด็กชายธีรภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๘๕ เด็กชายปรติ
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๘๒

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๘๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายคมสัน
เด็กชายจิรโกมล
เด็กชายชยุตม์
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงนิภาภัทร
เด็กหญิงเปยมลาภ

ขุนญารัตน์
บำรุงเกาะ
สุขจิต
ใจกล้า
เรืองรัมย์
แก้วสอาด
ขยันไทย
โมรานอก
อินทรี
สำราญสุข
โกยชัย
สุขพลำ
โสนางรอง
สติภา
พันธ์พิพิธ
เหมาะชาติ
คุ้มภัย
กริดรัมย์
บุญเจียม
การณะรงค์
มะลิลา
เหมานางรอง
สารนอก
กลิ่นทับทิม
จาบวิหค
เฉียงพิมาย
การงานดี
ร่มจันทร์
บุญฤกษ์
พูนประโคน
แพพยอม
ดีแย้ม
ยอดวงกอง
ศรีสุริยาเย็น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ 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
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม
วัดกัลยาณธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๑๓๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายอภิรุจ
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงดุจดาว
เด็กชายทินกร
เด็กชายบุญชัย
เด็กหญิงปานวาด
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายเอกชนก
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกันต์ศักดิ์
เด็กชายกัมปนาถ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจันจิรา

บร ๔๕๑๖๓/๐๗๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๗๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๑๔

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๑๕ เด็กหญิงจิตรกัญญา
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงชัญญาภัค
เด็กชายชินวุฒิ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธีระวุฒิ
เด็กหญิงนิชนิพา
เด็กหญิงนิสา
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายประดิพัทธ์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงรุ่งธิดา

นามสกุล
เสกขา
อ่อนทองหลาง
ข่าขันมณี
ภาคสุโพธิ์
ตันประสาท
ธงชัย
เหมวิหก
ลาบุญตา
ศักดิ์สมเนตร
ถิ่นประสาท
ศรีสังข์
ลาลุน
ทองรอด
เสียมเพ็ชร
เทียกสา
ปนะสา
พงษ์วัน
เหมียนำดำ
พลหนองหลวง
ภาคสุโพธิ์
เทียบหว้า
สร้อยจิตร
สมใจ
เสนโต
โคตุทา
ศรีสงคราม
พันธ์อินทร์
แก้วประเสริฐ
พันธ์อินทร์
พนาจาน
คำสีลา
เพ็งอุบล
บรรพโคตร
สืบสำราญ
พาบุดดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

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
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๓๐ เด็กชายวายุ
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๓๖

เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศศิญาภา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายสุรดิษฐิ์
เด็กชายอนุชา

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๓๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๓๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๓๙ เด็กหญิงกนกวรรณ

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๔๐ เด็กหญิงกมลวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๔๗

เด็กชายกรินทร์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกฤษติศักดิ์
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายคมชิด
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงจันจิรา

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๔๘ เด็กหญิงฉัตรปภัสสร

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๖๓

เด็กหญิงชรัญญา
เด็กชายชลธิศ
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายตันติกร
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธัญญาดา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนฤดล
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กชายนันทิวัฒน์
เด็กชายนิติพัทธิ์

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๖๔

เด็กชายบุรินทร์

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๖๒

นามสกุล
สีโกตะเพชร
มัทธุรี
มูลทา
อาจเดช
คตดี
ลาลุน
ปุยผา
ธรรมโหร
ปนมั่น
มีเอี่ยมศิลป
ธรรมโหร
คำสุข
ทองนางรอง
สุวรรณปณฑะ
เชื้อนางรอง
สังฆะระ
นิพันรัมย์
ยอดนางรอง
เตื่อยตุ่น
สุกกูล
นามพรม
รัตนวงค์
ถังนอก
สุราราช
วะดี
จันทร์ภักดี
มั่งนางรอง
สาลีรัมย์
ยังวารี
บุญจันทร์
จิตต์รัมย์
สุระศร
แดงสี
ปตถาติ
สงวนดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
วัดโคกสะอาด
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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๖๕ เด็กหญิงประภัสสร
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๖๖

เด็กหญิงปารวีย์

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๖๗ เด็กหญิงพิชชานันท์
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๖๘ เด็กชายพิพัทรพงษ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีระวิชญ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวัชระ
เด็กชายวิวรรธน์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรยา
เด็กหญิงอริศา
เด็กหญิงอวิกา
เด็กหญิงอาทิตา
เด็กหญิงอาภากร
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกฤษนัย
เด็กหญิงกวินทรา
เด็กหญิงกุมารี

บร ๔๕๑๖๓/๐๘๙๓ เด็กหญิงขัตติยาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๙๔ เด็กหญิงจรินทร์พร
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๘๙๙

เด็กชายจันทรัตว์
เด็กหญิงชญานี
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงฐิติการณ์

นามสกุล
วันประโคน
เตื่อยตุ่น
พิมพิมล
ห้องแซง
ทัศนะ
ยอดนางรอง
พรหมลิ
คัดกลาง
โกนรัมย์
ตลอดไธสง
นาราช
ยังวารี
นิ้มประโคน
ทองนางรอง
บุญมามอญ
ภาแก้ว
กลมเกลียว
มาลัยไธสง
วิเลศรัมย์
กระจ่างจิตต์
สวนเกษ
กิรัมย์
มีพวงผล
ใหม่ก๋งลาย
กะการดี
อุ่นเรือง
ยอดนางรอง
ศรีภู่
เตือยตุ่น
ร้อยประโคน
ม่วงชาติ
นาราช
จำรัมย์
เตื่อยตุ่น
พันโสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายณัฏฐนันท์ เรือนไทย
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๐๑ เด็กหญิงณัฐกมล มั่นจิตร
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๐๒ เด็กหญิงณัฐชยา
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๐๓ เด็กชายณัฐภาส
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๐๔ เด็กชายณัฐวุฒิ
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๐๕ เด็กชายเตชินท์
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๐๖ เด็กชายธราเทพ
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๐๗ เด็กชายธันวา
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๐๘ เด็กหญิงบงกช
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๐๙ เด็กหญิงบัณทิตา
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๑๐ เด็กชายปภัชเดช
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๑๑ เด็กหญิงประภาวดี
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กหญิงปณฑารีย์
เด็กชายพรรณกร
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพิชญานิน
เด็กชายเพิ่มพูน
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กหญิงเมทินี
เด็กชายรติวัฒน์
เด็กชายรัฐพงษ์
เด็กหญิงลัดดาวัลย์
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงวราลี
เด็กหญิงวิรยา
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงศริญยา
เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กชายสรรเพชร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุณิษา
เด็กชายสุทธิกานต์
เด็กชายสุทธินัย
เด็กชายสุเมธ

แวมประชา
โสรัจจะ
ร้อยประโคน
วิเศษศักดิ์
บานประโคน
กิรัมย์
เจตุวงศ์
นาราช
สวนเกศ
จันชัยภูมิ
สังฆะระ
สระแกทอง
ปุยะติ
เชื้อฉุน
วะดี
ชัยมุงคุณ
เชื้อฉุน
ชูชะรัมย์
พรหมลิ
พฤฒามาตย์
คลังพิมาย
มั่นยืน
ชาปญญา
ยังวารี
พร้อมจิตร
พรานปน
ภูมิศูนย์
หุ้มทอง
เรียงนางรอง
มูระคา
ไตรยราช
สวนเกษ
มูระคา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กชายสุรดิษ
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายอนุชาติ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายมงคล
เด็กชายรัตภูมิ

ชมภูกูล
มั่งนางรอง
ศรีประโคน
ภูศรีเทศ
สวนเกษ
เส็งนา
พรมลิ
กริชกำจร
แสนกล้า
สิ่งประโคน
สาละ
กำเนิดบุญ
ศรีสว่างปญญากุล
จันทร์บุปผา
สิมสีดา
ศรีกุลา
อินทรี
แผนทอง
พ่อค้า
คำประสาร
บุญที
คำสอน
โสภาพร
กองน้อย
นามนาเมือง
กุลวงษ์
เจริญศิริ
เจริญยิ่ง
สุภผล
ส้มสาย
ผงธุลี
บุญเฮง
หาสุข
อาจประโคน
จำได้

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๔๕

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๔๖ เด็กหญิงพัชรพรรณ

เด็กชายวีรวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๔๘ เด็กหญิงอารีย์รัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๔๙ เด็กชายกฤษฎา
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๔๗

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๕๐ เด็กชายเกษฎาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๖๓

เด็กหญิงเขมอักษร
เด็กหญิงณธิดา
เด็กชายไตยภพ
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงพิมพ์โสภา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภูวดล
เด็กชายศิรภัทร
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศิวพงษ์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงกัญญาวีร์

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๖๔ เด็กหญิงเกตุศราภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๖๙

เด็กหญิงชลดา
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพนิดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ

๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ 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

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๗๐ เด็กหญิงภัทรจาริน ราสองชั้น
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๐๙๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๐๙๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๐๔

เด็กหญิงภานุภัทร
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กหญิงสิริขวัญ
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอรุโณทัย
เด็กชายเอกภวิษย์
เด็กหญิงไอริณ
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงขนิษฐา

คงเกิด
นิ้มประโคน
ไพบูลย์
สุวรรณจักษ์
สุนทะมาลา
โกยชัย
คลังจันทร์
ชุมจิตร
พรมโยชน์
ชัยมงคล
ศรีคลัง
อ่อนวาที
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญคุ้ม
เด็กชายภูริพรรษ มณีศรี
เด็กหญิงวริศรา วิเศษสวัสดิ์
เด็กชายศรายุทธ แสนรัมย์
เด็กชายกฤตติกุล เกาแกกูล
เด็กชายฐิติกร
การพันธุนิตย์
เด็กหญิงณัฐติยา พังกระโทก
เด็กชายนพดล จันทร์อยู่จริง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ กิตติวิริยกุล
เด็กชายปภังกร กัญญะลา
เด็กชายปณณทัต สายลาม
เด็กหญิงพรลภัส ยุวะกนิษฐ
เด็กหญิงสิรามล รุจิระ
เด็กชายสุขประดิษฐ์ แก้วแก่
เด็กชายอมรพงศ์ มงคล
เด็กหญิงอรรัมภา ตึดสันโดษ
เด็กชายอัษฎา เทียนประเสริฐ
เด็กหญิงอินทิรา แก้วกัญญา
เด็กหญิงอินทิรา จันทร์อยู่จริง
เด็กหญิงกนกขวัญ สุขกำเนิด
เด็กหญิงกุศลิน อุตสาห์
เด็กชายจิรโชค จันทร์แขกหล้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหมี

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหมี
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดหัวสนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดปานใจนาม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๐๕ เด็กชายนัฐบดินทร์ อุดร

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๐๖ เด็กชายปพน

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๐๗ เด็กหญิงพัชราวดี
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๐๘ เด็กหญิงพิมลพรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๐๙ เด็กชายรุ่งรดิศ
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๑๐ เด็กหญิงรุจิราพร
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๒๙

เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายจิราพัชร
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงบุญรอด
เด็กหญิงปรีดา
เด็กหญิงมีนา
เด็กชายรัตนากรณ์
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงศศิประภา

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๓๐ เด็กหญิงศิลดาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๓๙

เด็กหญิงสุทารัตน์
เด็กชายเสกสรร
เด็กชายกิตติกรณ์
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนภัสกร
เด็กหญิงนารถยา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงวณิชยา

แทนวงษ์
โพธิ์เงิน
คำบุญเกิด
ซุยพวง
ไขสาร
วาลีประโคน
เมืองสีดา
ซาเหลา
ปะแดง
อุดชา
เพ็งที
เทียมจันทร์
แซ่เตียว
มวลทอง
เทียมจันทร์
ภูละ
นาหว้า
นาหว้า
แก้วดวงดี
ทับช่องขวา
อาจเอื้อม
แดงสีดา
ชินรัมย์
ศรีสาคำ
โพธิ์เงิน
แสนอินเฮียง
คันทสูตร
พวงจำป
แสนจะบก
เกิดกระโทก
ผ่องใส
พรหมโสฬส
สุขเกษม
อาจเอื้อม

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองถนน
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมจิต

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมจิต
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมจิต
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมจิต

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมจิต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดบูรพาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๔๐ เด็กชายอรรถพล ผึ้งประสพ
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๕๑

เด็กหญิงอุดมพร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กหญิงธิวาภรณ์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงจิรฐิดา
เด็กชายชลณกร
เด็กชายธยากร
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายปภังกร
เด็กหญิงประวีณา

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๕๒ เด็กหญิงปรายตะวัน
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๕๓ เด็กหญิงภัทรวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวณิชชา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กชายสิราวิชญ์

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๕๙ เด็กหญิงเหมือนขวัญ

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๖๐ เด็กหญิงอรณิชา
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๗๔

เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายกริดติ
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงจารุภา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงฉัตรทอง
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงดวงดาว
เด็กชายทัศน์พล
เด็กชายธนากร
เด็กชายธวัชชัย

ฉิมกุล
พันธ์จันทร์
อาจหาญ
ประสงค์
อายุสม
ถ่างกระโทก
แลหน้า
ภาวัน
มงคลฉัตร
ศาลางาม
สีเย็น
ภูริเพชร
เสริฐนวลสวัสดิ์
โพธิ์เทพ
ระยาย้อย
เอื้อมเก็บ
ปลื้มหอม
จักรปาน
แขวงรถ
เจิมทอง
ภู่ระย้า
ปจจัยโคนัง
แก้วพาปราบ
หินกรอก
พานเงิน
นนทะคำจันทร์
หวานชิต
พิมพ์ภักดี
จำนงสุข
แพงยอด
กางรัมย์
สิงหะไทย
เหลาคำ
อาศัยบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมจิต

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมจิต
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมจิต
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมจิต

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมจิต
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธีรภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๗๖ เด็กชายนราธิป
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๗๕

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๗๗ เด็กหญิงเบญญาภา
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๙๓

เด็กชายพิชัยภูษิต
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงแพรพิไล
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงรวิพร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายฤชุวิญญ์
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายสวรุธ
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงกฤติกานต์
เด็กชายเกียรติยศ
เด็กชายธีรวรรณ
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงปาณอุษา

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๙๔ เด็กหญิงพลอยรัตน์

เด็กชายลักษณพร
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๙๖ เด็กชายวทัญู
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๙๕

บร ๔๕๑๖๓/๑๐๙๗ เด็กชายเศรษฐวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๐๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๐๙

เด็กชายอภิศักดิ์
เด็กหญิงเกษมณี
เด็กชายคณาธิป
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชัยยัณต์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายถิรวัฒน์
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายนนทชัย
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงบังเอิญ

นามสกุล
หมึกศรี
ทวีชาติ
แก้วภายนอก
สืบทอง
ต่อชีพ
พุทธิชาติ
พรหมแดง
เพชรนางรอง
กิริยาดี
นามวิเศษ
เครือผักปง
มงคลฉัตร
ไชยบุผา
เชื้อโท
จอมแจ่ม
ตอมพุทรา
พันธ์พิพิธ
พิมพาโห
เขจรสัน
ถินตะขบ
ตอมพุทรา
แก้วกาญจน์
พัลวัล
สองศรี
จาวหอม
กุลยะ
ศรีพงษ์
หาญนึก
หลอดแก้ว
สระนาม
เวหน
นิยมพงษ์
ท่อกระโทก
แสงสุด
คำรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดหงอนไก่
วัดหงอนไก่
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๑๐

เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงสุชาฎา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กชายอธิเทพ
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงเอ็มมา
เด็กชายฐิติวัฒน์

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๑๘

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๑๙ เด็กหญิงเพชรชรินทร์

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๓๖

เด็กชายรณกรณ์
เด็กหญิงรินลดา
เด็กหญิงรุจาภา
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงวาณุกา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายวิรากร
เด็กชายวีรชน
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงศุภากานต์
เด็กชายสมชาย
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงอัญชัญ
เด็กชายอัศราวุฒิ
เด็กชายอาชาไนย
เด็กหญิงเอมอร

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๓๗ เด็กหญิงกมลพรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๓๘ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๔๔

เด็กหญิงกัลย์รัตน์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายชนน
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงธนัชพร

นามสกุล
ดับพันพิศ
โตคีรี
เพ็ชรตะกั่ว
บองเพชร
อินโกสา
โยรัมย์
พาเจริญ
เฮิร์น
แซ่ต้ัง
รุ่งพิรุณ
ชินรัมย์
แสงมาลี
ดอนไพร
ชะมาประโคน
ประเสริฐศรี
ขุสุวรรณ์
หวังสุข
เย็นดี
ทองพราว
ตุ่มหนแย้ม
ราชสกล
อาวุธพันธ์
วงเวียน
อิสระชาติ
เบญจวรรณ
เกาะสูงเนิน
ตะโสครัด
จิตต์จำนงค์
ม่วงสำเภา
สถานเถื่อน
ไทยลือนาม
เสือมัจฉา
เมืองจันทร์
ไชยศรีรัมย์
อุดมพงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ
วัดปาหนองปรือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๑๓๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายศิรภพ
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๔๖ เด็กหญิงพิมพร
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๔๗ เด็กหญิงนริศรา
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๔๘ เด็กชายภูษิต
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๔๕

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๔๙ เด็กหญิงวิสุทธิกานต์

เด็กหญิงสิรินทรา
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๕๑ เด็กหญิงสุภัสสรา
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๕๒ เด็กชายอภินันท์
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๕๓ เด็กชายธีรภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๕๐

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๕๔ เด็กชายพรหมมินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๕๕

เด็กหญิงมัลลิกา

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๕๖ เด็กหญิงกัญจน์จิรา
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๗๐

เด็กชายณัฐชัย
เด็กหญิงณัฐฐินันท์
เด็กชายธณวัฒน์
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงปฐมพร
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงวณีรัตน์
เด็กชายภูวสิษฎ์
เด็กหญิงอภิศรา
เด็กหญิงคุณัญญา
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงชุติมาพร
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายพงศ์ศรัณย์

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๗๑ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๗๙

เด็กชายสิทธิพงศ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงศุภาวี
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงขวัญเนตร
เด็กชายธเนศ
เด็กหญิงบุลจิรา
เด็กชายพรรษวุฒิ

นามสกุล
บุญมา
ศิริสวัสดิ์
แก้วไตรรัตน์
พรหมงาม
สังข์กูล
ไม่เศร้า
พรมแสง
วิจิตรศักดิ์
ทองประโคน
เพ่งพิศ
บุตรเพชร
ปองแดง
สุทธินา
ทัพวิเศษ
ทองเกลี้ยง
เทพวาที
ชาติภูธร
ยางไธสง
แฉล้มรัมย์
คำผานุรัตน์
บุตรเอก
มีสง่า
เครื่องคว้าดำ
บุญลือ
เจริญ
ดุจจานุทัศน์
ปดทาศรี
ภู่ตะขบ
วันเปรียงเถา
สวายผล
เส็งไทยแท้
กองรัมย์
บุดางาม
ศรีสุพงษ์
ฉำโสฬส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย วัดปาหนองปรือ

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกราด
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกตาพรม
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขาม
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกขาม
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

วัดหนองกราด
วัดโคกตาพรม
วัดโคกตาพรม
วัดโคกตาพรม
วัดโคกตาพรม
วัดโคกตาพรม
วัดโคกตาพรม
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๑๓๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงจิณห์จุฑา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายรัตนเทพ
เด็กชายอดิสรณ์
เด็กชายอวยชัย
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายกชพงษ์
เด็กหญิงกนกภรณ์
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงกฤษกร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกวินภพ
เด็กชายกษิดิส
เด็กชายก้องธิวาร์
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกัญยาณี
เด็กหญิงกันยกรณ์
เด็กหญิงกัลยกร

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๑๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๑๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๐๔

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๐๕ เด็กหญิงกาญพิชชา
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๐๖ เด็กหญิงกานต์ธิดา
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๐๗ เด็กหญิงกานต์พิชชา
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กหญิงกีรติญา
เด็กชายเกรียงศักดิ์
เด็กหญิงเกศสิริ
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กหญิงเขมนิจ

นามสกุล
โสมศรีแก้ว
จันทร์แดง
อาจบุราย
กว่างสนิท
คำค้อม
สุขแสวง
จินดาศรี
แสนปดสี
นุ่มนวลศรี
สุดวงค์
บูรณะ
สาแก้ว
สวนพฤกษา
สืบเพ็ง
ภู่ระย้า
โม้ทองศรี
เกียนประโคน
อรุณศรี
สุรกุล
พรมพักร์
วิลานันต์
แก้วทอง
มืมขุนทด
จันทร์อยู่จริง
เหลาคม
เหลืองสุก
ประวันนา
ลัพวงค์
อัปมะทัง
เคนซาพู
ม่วงรักษ์
ชมภูเพชร์
หัดรัดชัย
ชะชางรัมย์
ทวีสวย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาโคกสะอาด
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย
วัดปาละหานทราย

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย

๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๑๕

เด็กชายคมสันต์
เด็กชายครรชิตพล
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงจันทร์ธิวา
เด็กหญิงจันทิรา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายจิราพงศ์
เด็กหญิงจิรารัชต์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายฉัตรเมธี
เด็กชายชนันธร

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๒๖

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๒๗ เด็กหญิงชนากาญจน์
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๔๑

เด็กหญิงชนิกา
เด็กชายชโนทัย
เด็กชายชโนทัย
เด็กหญิงชวัลลักณ์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กหญิงญาณากร
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงฐานิกา
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณรงค์กต

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๔๒ เด็กหญิงณัฏฐิกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๔๙

เด็กชายณัฐกิจ
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐจิราภา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐดนย์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายณัฐภัทร

นามสกุล
นุโยค
ไชยสุวรรณ์
อรุณศรี
สมัครมิตร
คงเจริญเนตร
ช่วยคำชู
ดวงรัตน์
กรุมรัมย์
มาสุข
ชัยมงคล
นิ่มประโคน
ประนางรอง
บุตรแสง
ยวงเทียน
โคจำนงค์
ปกกาสาร
เจริญยิ่ง
ปนศักดิ์
คำภูชาติ
โสภา
ดวงสูงเนิน
จำปาร้อย
บุตรวาป
เลิศสุก
จันทร์นาค
ศิริวัฒน์
แย้มวิเศษ
ปดทุม
บุญประโคน
สุโขพันธ์
ปานใจนาม
เหลืองกระโทก
แดนกลาง
ทินนารัตน์
ศรีสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงณัฐภัสสร สนิทศรี
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๕๑ เด็กชายณัฐวุฒิ
ผิวละออง
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๕๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
ราดกระโทก
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๕๓ เด็กหญิงณิชชานันท์ นิติธรรม
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๕๔ เด็กหญิงณิชานันท์ เพชรนก
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๕๕ เด็กหญิงณิชาภา ดีใสสกุล
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๕๖ เด็กหญิงดีรดา
ผินสู่
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๕๗ เด็กหญิงตะวันรัฐ กล่อมไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๕๘ เด็กชายตั้งใจ
จันอาหาร
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๕๙ เด็กชายทวีทรัพย์ มูลเสนา
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๖๐ เด็กหญิงทาณิชา ศรีสุข
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๖๑ เด็กหญิงทิพากร เถื่อนโยธา
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๖๒ เด็กชายแทนพงษ์ ศิริสุข
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๖๓ เด็กชายธนกร
ปลื้มทรัพย์
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๖๔ เด็กชายธนกร
อภัยจิตร์
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๖๕ เด็กชายธนดล
โยสาจันทร์
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๖๖ เด็กชายธนเดช
สว่างภพ
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๖๗ เด็กชายธนบูรณ์ ปะขิโต
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๖๘ เด็กหญิงธนพร
มีสมาน
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๖๙ เด็กชายธนภัทร แซ่ล้ิม
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๗๐ เด็กชายธนวันต์ ทนนำ
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๗๑ เด็กชายธนวิชญ์ รามมณี
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๗๒ เด็กชายธนะรัชต์ อยู่นางรอง
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๗๓ เด็กหญิงธนัญชนก เชนชัย
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๗๔ เด็กชายธรรมสรณ์ สิงห์คูณ
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๗๕ เด็กหญิงธัญญศิริ คำไหล
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๗๖ เด็กชายธันวา
พรรัตนภิบาล
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๗๗ เด็กชายธันวากร ผาชา
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๗๘ เด็กหญิงธารระริน ศรีทอง
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๗๙ เด็กหญิงธิดากานต์ สากะจาย
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๘๐ เด็กหญิงธิดารัตน์ ขำมณี
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๘๑ เด็กหญิงธิติกานต์ ปานใจนาม
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๘๒ เด็กชายธิติศักดิ์ ชาติมนตรี
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๘๓ เด็กชายธีร์ปกรณ์ เบ็ญจศาสตร์
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๘๔ เด็กชายธีรพันธุ์ สนวนรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๘๕

เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายนฤพล
เด็กหญิงนัทชา
เด็กหญิงนันทภัค
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กชายนันทิศ
เด็กหญิงนาถทิวา
เด็กหญิงนารี
เด็กหญิงนำใส
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงนิภาวัลย์
เด็กหญิงนุชวรา
เด็กชายบัญญวัต
เด็กหญิงบัณชิตา
เด็กหญิงบุญนภา
เด็กหญิงบุญนิสา
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงเบญจมาศ

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๒๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๒๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๐๔

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๐๕ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงปณิดา
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๐๗ เด็กชายปณิภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๐๘ เด็กชายปภัชเดช
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๐๖

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๐๙ เด็กหญิงปภาวรินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๑๐ เด็กหญิงประภัสสรา
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๑๑

เด็กชายปริญญา

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๑๒ เด็กหญิงปริญาภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๑๙

เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงปวัน
เด็กหญิงปวารณา
เด็กชายปณณทัต
เด็กชายปณณธร
เด็กหญิงปทมล
เด็กหญิงปาณรพี

นามสกุล
วิชัย
ผลิผล
กระแสโสม
กุยลอยทาม
อินเรศ
สุริทะรา
สุริทะรา
ดีบ้านโศก
เกิดแสง
ทาหนองเภา
จำปาคำ
กฤษณะสุวรรณ
ศรีวังราช
ไชยวัต
ฉำโสฬส
ชุ่มบันดิษฐ์
เปรียงกระโทก
มหาบุญ
ทรงรัมย์
แสนอุบล
ขันบุตร
จำเนียรกูล
เถาแตง
จำปกาง
จันทะคัด
บุญทิสา
ภูผาเพชร
เจริญรัมย์
สมเที่ยง
ทนงตน
เมฆมนต์
มิ่งไธสง
นำน้อย
สมสุข
พรมศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๒๐

เด็กหญิงปุญยวีร์
เด็กชายปุณมนัส
เด็กหญิงเปรมกมล
เด็กหญิงพชรพร
เด็กหญิงพรทิวา

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๒๔

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๒๕ เด็กหญิงพลอยชนก
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๒๖ เด็กหญิงพัชชาวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๒๗ เด็กหญิงพัชราลักษณ์

เด็กหญิงพิชญาพร
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๒๙ เด็กชายภูมิพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๓๐ เด็กหญิงลักษิกา
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๓๑ เด็กหญิงลัดดา
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๒๘

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๓๒ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๓๓ เด็กหญิงวิมัชชนียา
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๕๑

เด็กชายวิษณุ
เด็กหญิงวีรดา
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กหญิงศิริภัสสร
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงศุภารา
เด็กชายสราวุธ
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสิริณพร
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุฐิตา
เด็กหญิงสุดาพร
เด็กหญิงสุพิตา
เด็กชายสุภาพบุรุษ
เด็กชายสุรเชษฐ์

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๕๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กหญิงโสรยา
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๕๔ เด็กหญิงหทัยชนก
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๕๓

นามสกุล
จงประโคน
ปจสุริย์
เฉลิมนาค
สามพิมพ์
พวงผกา
ธนสมุทร
บั้งทอง
พรมศรีจันทร์
สิมมาเศียร
อุบลเผื่อน
อบมาลี
เสนาเจริญ
ร่มจันทร์
นาคประโคน
เนาวบุตร
มะหันตะ
เกิดบุตร์
ราศา
ละประโคน
สุระขันธ์
ดีผาย
แก่นพา
ขุนเณร
ชื่นพงษา
ปานงูเหลือม
สุขแก้ว
ไชยชนะ
ศรีสง่า
สื่อกลาง
ปานบุตร
บุตรสืบสาย
เศรษฐี
สำราญดี
เติมงาม
สุขสำราญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๕๕

เด็กหญิงหทัยชนม์
เด็กหญิงอทิตยา
เด็กชายอนุกูล
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายอรรถพร
เด็กชายอัครวิน
เด็กชายอัศวพล
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงอินธุอร
เด็กหญิงอิยวดี
เด็กชายเอกชาติ
เด็กชายเอกบุรุษ
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงกมลชนก

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๗๔

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๗๕ เด็กหญิงกมลพรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๗๖ เด็กหญิงกมลลักษณ์

เด็กชายกรวิชญ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๗๘ เด็กหญิงกรองแก้ว
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๗๙ เด็กชายกฤษฎา
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๗๗

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๘๐ เด็กชายก้องบดินทร์

เด็กชายก้องภพ
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๘๒ เด็กหญิงกัญชลิกา
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๘๓ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๘๔ เด็กหญิงกัญญาภัค
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๘๑

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๘๕ เด็กหญิงกันญาภรณ์

เด็กชายกันทรากร
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๘๗ เด็กหญิงกันยกรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๘๖

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๘๘ เด็กหญิงกันยากรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๘๙

เด็กชายกิตติกร

นามสกุล
สุขสำราญ
แซนพิมาย
จ่างโพธิ์
ศิริชัย
อิงแอบ
รัตถา
พินิจนาม
แขกรัมย์
สุขงาม
ประสานตรี
สารสุข
หายโศรก
เตื่อยตุ่น
บาลอ่อน
ชนะพันธ์
ชื่นรัมย์
พิทักษา
ดาทอง
ราชประโคน
เรืองไพศาล
สิงห์แก้ว
กุมรัมย์
ชิดรัมย์
แสงทัพ
สุขดาษ
ประภูชะกัง
มูระคา
ลาดมี
วุ่นคง
ชินสำโรง
ไทยทองหลาง
เอ็มประโคน
ช่างคิด
โคนาโล
เดิมทำรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กชายกิตติกวิน
เด็กหญิงเกตน์สินี
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงคชาภรณ์
เด็กชายคณนาถ
เด็กชายจักริน
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กหญิงจิตตินี
เด็กชายจิรศักดิ์

บร ๔๕๑๖๓/๑๓๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๓๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๐๐ เด็กหญิงจิราศิลป
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๐๑ เด็กหญิงชมมณฒ์ภัคฒ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๒๔

เด็กชายชลสิทธิ์
เด็กชายชวิศ
เด็กหญิงช่อผกา
เด็กหญิงโชติรส
เด็กชายไชโย
เด็กหญิงญาณภา
เด็กหญิงญาดา
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กหญิงฐานุรัตน์
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณฐพล
เด็กหญิงณฐมน
เด็กหญิงณภัทธิรา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณริศรา
เด็กชายณัฏฐากร
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กหญิงณัฐณิชา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

สีหาบุตร
แสงภักดี
นนทะศรี
โรจน์บุญถึง
เรืองคำ
ช่องวารินทร์
จิรวัฒน์พณิชย์
เหลืองสุก
ศรประสิทธิ์

๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

เสาเคหา
สวรรค์งาม
พาหา
บึงบัว
นาคทองอินทร์
สมพงษ์
บุญมี
บุญส่ง
สุกรแก้ว
สารีวัด
แสงสูงเนิน
สุขประเสริฐ
บัวนำอ้อม
อินทร์นอก
จรุงกัณฑ์
ทองสุขดี
เบ็ญจคุ้ม
ดวงจิตร
ไกรเชน
จันทร์คล้าย
คุณวงค์
ไชยเดช
สุขยืน
คตประโคน
ขลิบทอง
มาพิทักษ์

๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

หมายเหตุ

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๒๕

เด็กชายณัฐปพน
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กหญิงณัฐสิณี
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายเดชดนัย
เด็กชายทรงชัย

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๓๔

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๓๕ เด็กชายทรัพย์อนันท์
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๔๘

เด็กชายทินกร
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงทิพวิภา
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนกิตติ์
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงปภาดา
เด็กชายปรเมษฐ์
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายปรินทร
เด็กหญิงปริยาภัทร

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๔๙ เด็กหญิงปวีณ์สุดาพรรณ

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๕๖

เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายปุณพจน์
เด็กหญิงเปรมกมล
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพชรรชฏ
เด็กหญิงพนิตพร

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๕๗ เด็กหญิงพรดารินทร์

เด็กหญิงพรธิดา
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๕๙ เด็กหญิงพิชญาภา
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๕๘

นามสกุล
วงศ์เพชร
เจนกิจภูวดล
จิตรวิเศษ
ชมชื่น
ม่วงสำเภา
อาจประโคน
ทศดร
ทองแฉล้ม
ใจสูงเนิน
ชื่นพงษา
ชาญณรงค์
อินทิสอน
นิรัมย์
นาควารี
เสมารัมย์
ฉำโสฬส
เพ็ชรนาค
จำเริญดี
ทองสุภาพ
มาตรนอก
ขาวผิว
สุขภูธร
สายเล็ก
ศรีภู่
ชิโกศรี
เชื้อฉุน
มณีชูเกตุ
ศรีบุญมา
รสน้อย
จะคำรัมย์
ยอดเยี่ยมแกร
ปานใจนาม
เชื้อโท
สถานเถื่อน
ตุมผะกา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
เด็กชายภควัฒน์
เด็กชายภมร
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายภุชงค์
เด็กชายภูปกรณ์
เด็กชายภูมิชนาจ
เด็กชายภูวณัฎฐ์
เด็กชายภูวเนศวร์
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กชายรชต
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงวศินี
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กหญิงวิรากานต์
เด็กชายวีรบุรุษ
เด็กชายวีรภัทร์
เด็กชายวีรวุฒิ
เด็กชายศรัณยภัทร
เด็กชายศักดิธัช

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๙๔

นามสกุล
บุญมามอญ
สีเหลือง
สังขระ
บุญก้อน
โสมกุล
กว่างสนิท
ปรางประโคน
โคสีงาม
พังกระโทก
ทศพักตร์
กัณหาปอง
โลกประโคน
กินรี
ผุยภูเวียง
ราศรีประโคน
บุญพิรุณ
อุนานุยา
วิเชียร
ดีสันเทียะ
นกเล็ก
มณีแสง
ดวงรัตน์
เพ็ชรลา
เจริญรัมย์
แสงแก้ว
วัฒนานุสิทธิ์
พิมภักดี
ปุริโต
อุ่มพิมาย
งามสพั่ง
บุตรสืบสาย
ญาณภาส
ตุ่มผะกา
เจียมสกุล
กลิ่นภิรมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๙๕

เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายศิวัฒม์
เด็กชายศิวินทรา
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงศุภากร
เด็กหญิงสโรชา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสิทธิพร
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสิรินธร
เด็กหญิงสิริมณี
เด็กชายสุกฤษฎิ์

บร ๔๕๑๖๓/๑๔๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๔๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๒๙

นามสกุล

ต่างกลาง
อาจเอี่ยม
จันทร์งาม
หมั่นนางรอง
ชินสำโรง
กบินนา
แก่นพุดซา
เทศแก้ว
บรรเทิง
ตากิ่มนอก
ยืนยง
พนาจันทน์
สุ่มมาตย์
เด็กหญิงสุคลธวา มันช่อ
เด็กหญิงสุจิตา วิเศษสัย
เด็กหญิงสุชัญญา ปตตาโพธิ์
เด็กหญิงสุพรรณณิกา โพสีดี
เด็กหญิงสุพัตรา เหลาหวายนอก
เด็กหญิงสุภาวดี ดีระสาร
เด็กชายสุวิจักขณ์ คำมนตรี
เด็กชายโสภณวิชญ์ จันทะคัด
เด็กหญิงหทัยวรรณ แย้มวิเศษ
เด็กชายเหล็กเพชร พอกสนิท
เด็กชายอดุลศักดิ์ พลเทพ
เด็กชายอธพล ศรีภักดี
เด็กชายอธิชนม์ ธรรมทวี
เด็กหญิงอธิชา สิมสีดา
เด็กหญิงอนุรดี พันธ์สง่า
เด็กชายอภิชา
คิดรัมย์
เด็กหญิงอรยา ฮาดดา
เด็กชายอรรถเศรษฐ์ นิลชัย
เด็กหญิงอรัญญา สุขบรรเทิง
เด็กชายอริยะ
นพพรเกษมพงศ์
เด็กชายอัครพล พรมกูล
เด็กชายอัครพล ส่งแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๓๐

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๖๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงอาธิติญา
เด็กหญิงอาริสา
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงอินธิรา
เด็กชายอิสระ
เด็กหญิงอิสริยาพร
เด็กหญิงไอริณ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กหญิงทรรศิกา
เด็กหญิงบัณฑริตา
เด็กหญิงสริญญา
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กชายจิรภัทร์
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายนชพล
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงมัณฑนา
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กชายสุรรกุล
เด็กชายอติชาติ
เด็กหญิงอลิชา
เด็กหญิงอัจจิมา
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายภัทรบดี
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายดิฐาศักดิ์

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๖๔

เด็กหญิงนภสร

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๖๒

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

จันสด
คำแดง
มั่งประสิทธิ์
เจนเปนพันธ์
ปะริมาตา
รักษายงค์
กล้าหาญ
พึ่งมานะ
สายหยุด
ขันธิวัตร
คุ้มกลาง
บินรัมย์
วิมุล
สุขเจริญ
ม่วงนางรอง
ธรรมสิทธิ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

นึกชัยภูมิ
คำแก้ว
เสามั่น
ม่วงนางรอง
สิริสุนทร
ดิษฐประสพ
วงศ์วิเศษ
ลับกลาง
บุญล้อม
ปกเขตานัง
บัวลอย
พลสงคราม
เพ็งขะยัน
เพ็งขะยัน
เกิดพระ
นามวิเศษ
จงปตนา
อินทร์จันทร์
สระทอง

๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

หมายเหตุ

๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) วัดปาละหานทราย

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซับคะนิง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

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
วัดซับสมบูรณ์
วัดซับสมบูรณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๖๕ เด็กหญิงปภาวรินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๗๑

เด็กหญิงปยะภรณ์
เด็กชายอนุภัทร
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกานต์เกล้า
เด็กชายเขษมศักดิ์

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๗๒ เด็กชายจันทกาญจน์

เด็กชายจันทนา
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๗๔ เด็กชายจารุพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๗๓

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๗๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๕๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๕๙๙

เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนันชัย
เด็กชายปณวัฒน์
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงจันทิดา
เด็กหญิงจิตลภา
เด็กชายธนกฤติ
เด็กหญิงมณิภา
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายคฑาวุธ
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กชายโชคชัย
เด็กหญิงณัชริญา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายทศพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญชนิต
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนัชชนันท์
เด็กหญิงพันธ์วิสา
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงภัทราวดี

นามสกุล
ประดาสี
ทองจันทร์
กลิ่นจันทร์
ไทยลือนาม
สุขไกรสร
แสงคำ
สถานเถื่อน
แก้วกำกง
เณรเกิด
สิงห์สา
แก้วยงกต
เติมประโคน
จำปาทอง
หาญนิยม
บุตรสุวรรณ
ทิ้งเทพ
หอมดวง
สุขเกตุแก้ว
ขุนทิพย์ทอง
ก้านสันเทียะ
โจดกลาง
แสงลุน
โชคคุณ
ชุมศรี
สุดารักษ์
คชพรม
พิศวงษ์
สุริวงศ์
กุดภูเขียว
นาโนน
ช่างสาร
ชินรัมย์
ทินรัมย์
ว่องปรัชญา
เรืองรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านส้มปอย

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านส้มปอย
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซับสมบูรณ์
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดส้มปอย
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดหนองสะแกกวน
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๐๐ เด็กหญิงภูริชญา
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๓๔

เด็กชายวงศกร
เด็กชายวชิธาวิทย์
เด็กหญิงวรรณาพร
เด็กชายวัชรพันธ์
เด็กหญิงวิกาลดา
เด็กชายวิวรรธน์
เด็กชายศักดิ์ชาย
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายอังศุนิตย์
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายกฤตนัย
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายจิรพล
เด็กหญิงชิตชนก
เด็กหญิงฐิติชญาน์
เด็กชายณัฏฐวัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐสินี
เด็กชายดนัยยันท์
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรภัทธ์
เด็กหญิงนัฐจิตา
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กหญิงนีรชา
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงปรียากร
เด็กชายปองพล

นามสกุล
แผลติตะ
เดชโคบุตร
อร่ามฤทัยเลิศ
แก้วสุรินทร์
จาไธสง
ปราสาทสูง
เมืองไธสง
สุขเหลือง
ครุฑธานุชาติ
ตลับทอง
นันบุดดี
โพธิ์ขาว
พรฆัง
รงคะกุลพิพัฒน์
บัวลา
หมอจีดพิมาย
กวางขุนทด
ชมภพ
ยอดสำโรง
นานอก
แตงพรม
ศรีปตะเนตร
คงหาญ
หาญศรี
ชาติศรี
บุดดา
จำปามูล
บึงไกร
นามวงศ์
นันเสนา
พันธ์ทอง
ป้งประเสริฐกุล
โจดกลาง
สะสารรัมย์
โกสุมภ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๓๕

เด็กชายปยะพล
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์รพัช
เด็กหญิงไพรชนก
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กชายภพธร
เด็กหญิงภาลินี
เด็กหญิงเยาวภา
เด็กชายวชิรญาณ์
เด็กชายวรานนท์
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กหญิงศิริกัลยา
เด็กชายศุคลวัฒน์

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๔๗

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๔๘ เด็กชายสิทธานรินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๕๕

เด็กหญิงสุดา
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงศศิกาญ

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๕๖ เด็กหญิงลักษมีกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๖๗

เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายจันทกรณ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงอรัญญา

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๖๘ เด็กหญิงอัศริยาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๖๙ เด็กหญิงกรรณิการ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เสาวพันธ์
อดทน
ทองโคตร
เยรัมย์
เรืองรัมย์
เทวัญรัมย์
แก้วกำกง
อินตา
เหลาผา
ลีวงศักดิ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

สุตะคาน
ธเวทส์
เหนือระวงค์
วรนุช
หมอกมะเริง
พิลาลี
บุตรอำคา
เสาวพันธ์
อุทัยมา
ชนะชัย
คำน้อย
เชนไชย
ขวัญอ่อน
จะทารัมย์
แสมพันธ์
อิ่มเอม
เทวินรัมย์
ท่อนผักแว่น
อินทร์สูงเนิน
ยิ่งนอก
คงเปนนิจ
บุญเขื่อง
ศรีเพ็ง
สำรวจวงค์
หมั่นหาผล

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง

๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำนางรอง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหิน

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโคกเพชร
วัดคลองหินนอก
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๑๓๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๗๐

เด็กหญิงจันทนา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายตะวัน
เด็กชายปณวัตน์
เด็กชายปณณทัต
เด็กชายพงศกรณ์
เด็กชายพงศพัศ
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายวโรดม
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กหญิงเอมวิกา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกิตติพัญช์
เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายลัทธพล
เด็กชายวรายุส
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กหญิงกชพร
เด็กชายโกวิท
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีรดนย์
เด็กหญิงพุสสา
เด็กชายวิชชากร
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายดนุสรณ์
เด็กหญิงทิพรัตน์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรดลย์
เด็กหญิงปารีรัตน์

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๖๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๖๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๐๔

นามสกุล
การเพียร
คุณสมบัติ
ฉิมจารย์
ชุมดี
เกิ้นโนนกอก
จำลอง
เกิดเวที
พัดพรม
บุญมาก
ประสาทศิลป
นาลอย
แพนดี
ปลื้มกมล
จาคพิทาน
พันชนะ
อ่อนพรม
มนต์แก้ว
บุญเส็ง
สถิตย์สุข
โพสลิต
ทองงาม
ชุมดี
ศรีจันทร์
ศิริสุข
ครุฑคง
สาลี
ชินรัมย์
เอกสินธุ์
เขตคาม
สูตรชัย
เฉียงพิมาย
เสกขา
ชานโชดี
เที่ยงสันเที๊ยะ
ศิลาอ่อน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดโคกเพชร
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดปาเขากระเจียว
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก
วัดหนองกก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๐๕

เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพิชยาดา
เด็กชายพีระพล
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กหญิงรัตนพร
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กหญิงวิภา
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กหญิงวิศรุตา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุรศร
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กชายอนุนัย
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงศรินยา
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กชายได้ดี
เด็กหญิงทัศนาวไล
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงปณณรัตน์
เด็กหญิงพีรยา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงอธิติยา

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๓๓

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๓๔ เด็กหญิงกนกลักษณ์

เด็กหญิงกฤติยาณี
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๓๖ เด็กหญิงณัฐณิชา
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๓๗ เด็กหญิงพรทิพย์
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๓๘ เด็กหญิงสุพรรษา
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๓๕

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๓๙ เด็กหญิงอักษรารัตน์

นามสกุล
สันทาลุนัย
คงสิน
จันทสาร
ชาลีนาน
อ่อนฉลวย
โสปญหริ
สิงห์วงค์
สิงห์วงค์
จันทร์ทิพย์
ก่อแก้ว
แก้วตรีวงษ์
บัวทอง
พลแหง
ปานทอง
โสปญหริ
ดวงมาเกิด
เมืองไธสง
สำราญรัมย์
เกษเหม
คงอุ่น
ทองงาม
หมวดเมือง
เฉียงพิมาย
เต็งกลาง
อ่อนวิมล
วังสันเทียะ
จิตกลาง
พาณิชย์
สุมงค์กช
บุตรทอง
กรมกระโทก
พรมใจเสือ
ภู่พะลัย
หมั่นทองหลาง
นีระเนตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี วัดหนองกก
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๔๐

เด็กหญิงอัจฉรียา
เด็กหญิงกัญธิชา
เด็กหญิงกันติยา
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กชายรามินทร์
เด็กหญิงริณลดา
เด็กหญิงวรินทร์พร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอัฐพงษ์
เด็กชายนราทอง
เด็กชายปรมินทร์
เด็กชายพิพิธธน
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงคฑาทอง
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายกรวิชญ์

นีระเนตร
ปองขัน
ราหา
รัตนะ
โต๊กพุทซา
วงษ์เจริญ
ตวยกระโทก
ศรีลมัย
หากระสัง
ชัชวาลย์พรมราช
ประยันโต
ทองพร
ชิมเสน
ปุริโส
ศรีคลัง
อุตส่าห์ดี
เข็มรัมย์
ชำนาญกลาง
หวังคำกลาง
ปะราชิโก
สุวรรณ์บุตร
เงางาม
เงางาม
ดีย่ิง
เงางาม
สีพลรส
ชำนาญเท
เครือวัน
เพ่งพิศ
พนมศิลป
นานรัมย์
อินทร์อนันต์
พาโพพันธุ์
กิตราช
งาหอม

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๖๐ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๖๕

เด็กหญิงชธิตา
เด็กชายชัยธวัช
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงมะลิษา
เด็กหญิงสุนันตา

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๖๖ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์

เด็กชายทัชชกร
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๖๘ เด็กชายภูวณัฐ
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๖๙ เด็กหญิงอินทรา
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๗๐ เด็กหญิงกรรณิการ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๖๗

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๗๑ เด็กชายประสงค์ทรัพย์

เด็กชายปยะตะวัน
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๗๓ เด็กชายอดิศร
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๗๔ เด็กหญิงอัมวิกา
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๗๒

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุกระสัง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมัน

๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมัน

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมัน
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมัน

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

สังกัดวัด

วัดหนองกี่
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดโคกกระสัง
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๑๓๓
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เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๗๕

เด็กชายนัณพร
เด็กหญิงรัศมีกานต์
เด็กชายรุ่งวิวัฒน์
เด็กหญิงศวิตา
เด็กหญิงศศินา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายกณวรรธน์
เด็กชายชลธร
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายสุรศักดิ์

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๙๖

เด็กชายเอกราช
เด็กชายปริวัตร
เด็กหญิงพลอยใส
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายธนากร
เด็กชายธัญเทพ
เด็กชายนพเก้า
เด็กหญิงปานระพี
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภูริช

บร ๔๕๑๖๓/๑๗๙๗ เด็กหญิงรัตณาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๗๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๐๙

เด็กหญิงรัตนา
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายวารุวัฒน์
เด็กหญิงอัมภิกา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กชายจักรี
เด็กหญิงจาวรี

นามสกุล
คุณปญญา
บูรณ์เจริญ
บุตรทอง
ทองแม้น
กล้าหาญ
หวีเกตุ
สิมาจารย์
จินพละ
ทองดีพะเนา
บุญทัน
จินพละ
สร้อยชื่อ
ฉิมจารย์
จินพละ
นามโคตร
บุญอาจ
ดีย่ิง
กองเกิด
ขันพันธุ์
ราวพิมาย
ผู้มีสัตย์
แสงบุดดี
สุรินทร์
กตัญู
โฉมงาม
สุพันธ์
ธรรมนุช
จันทร์ดา
คำกองแก้ว
ส่งศรี
รากผักแว่น
บัวเขียว
โกกะพันธ์
ขุนแถลง
สีเทพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระขาม
๒๘/๐๑/๒๕๕๒
๑๙/๐๖/๒๕๕๑
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

๐๗/๐๖/๒๕๕๑
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

๐๗/๐๑/๒๕๕๑
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

๐๒/๐๘/๒๕๕๑
๑๐/๐๗/๒๕๕๑
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

๐๑/๐๗/๒๕๕๒
๑๓/๑๐/๒๕๕๒

๐๒/๐๗/๒๕๕๒
๒๙/๑๑/๒๕๕๒

๐๖/๐๙/๒๕๕๒
๑๒/๐๒/๒๕๕๓

๐๙/๐๙/๒๕๕๒
๓๑/๐๗/๒๕๕๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๒
๓๐/๐๙/๒๕๕๒
๐๑/๑๑/๒๕๕๒
๑๗/๐๒/๒๕๕๓
๐๒/๑๒/๒๕๕๒

๐๙/๐๔/๒๕๕๓
๒๖/๐๕/๒๕๕๒

๐๒/๐๔/๒๕๕๓
๒๘/๐๖/๒๕๕๑
๒๙/๐๙/๒๕๕๑
๒๑/๐๓/๒๕๕๒

๐๗/๐๗/๒๕๕๑
๑๐/๐๘/๒๕๕๑
๐๒/๐๗/๒๕๕๑
๐๖/๐๔/๒๕๕๒
๑๗/๐๙/๒๕๕๑

วัดสระขาม
โรงเรียนบ้านสระขาม
วัดสระขาม
โรงเรียนบ้านสระขาม
วัดสระขาม
โรงเรียนบ้านสระขาม
วัดสระขาม
โรงเรียนบ้านสระขาม
วัดสระขาม
โรงเรียนบ้านสระขาม
วัดสระขาม
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
วัดปาหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
วัดปาหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
วัดปาหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
วัดปาหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
วัดปาหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
วัดปาหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
วัดปาหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย
วัดปาหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกราด
วัดหนองกราด
โรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี วัดหนองนกเขา
โรงเรียนบ้านโคกกระพีห้ นองนกเขาสามัคคี วัดหนองนกเขา
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
วัดโพธิ์ย้อย
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
วัดโพธิ์ย้อย
โรงเรียนอนุบาลปะคำ
วัดโพธิ์ย้อย
โรงเรียนบ้านกองพระทราย
วัดโพธิ์ย้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๑๐

เด็กชายซีเกมส์
เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กหญิงณัฏฐากร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายต่อเติม
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงนุชรี
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงเอริยา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายกิตติพัศ
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายปวริศ
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรผกา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงนวันธร
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงอินทราณี
เด็กหญิงสิรีญาภัค

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๓๒

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๓๓ เด็กหญิงกมลพรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๓๔ เด็กหญิงกานต์พิชชา
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๔๔

เด็กหญิงเขมมิกา
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กหญิงจารุมล
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงจิตรา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชญานุช
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงณัฐิดา

นามสกุล
ตีประโคน
เจริญศิริ
อุ้ยสุวรรณ์
อุ่นใจ
ปณิชยกุล
ดรศัพย์
พันจะริต
ดัดสำโรง
ยอดผักแว่น
เลาตา
พะธะนะ
คงวงษ์
แสนปดชา
น้อยนาม
ภูมิต้ัง
วงษ์กอง
สาระวัน
วงสารี
สุคนธา
บุญประสาท
คูณกระโทก
งามสร้อย
ลีประโคน
แซ่เช่ง
รอบแคว้น
ชะราชรัมย์
กุรัมย์
กุสิรัมย์
นุยืนรัมย์
สมบังใด
นรินรัมย์
รอบแคว้น
สลุบพล
นุชารัมย์
ชุมพลวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม

๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดดอนนางงาม
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดเทพพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๗๙

ชื่อ

เด็กชายตัง้ ปณิธาน
เด็กชายทัตดนัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนาวินต์
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กชายธีร์วรา
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กชายพนากร
เด็กชายพรรษกร

นามสกุล

อชิรวีรพงศ์
พิมพ์ปรุ
มาศกุล
วันเภลาพริ้ง
พิมัยรัมย์
นานรัมย์
จะยันรัมย์
เขียวเข้ม
พิเจรารัมย์
นุยืนรัมย์
ฉิวรัมย์
ขนานรัมย์
กล้าหาญ
แว่นไธสง
แม้นพยัคฆ์
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ศิลปสิทธิ์
เด็กชายพิสิษฐ์ วิชัยรัมย์
เด็กชายพีรภัทร พะสุรัมย์
เด็กหญิงเฟองลัดดา แจ่มกระจ่าง
เด็กหญิงพิชาทา พระพินิจ
เด็กหญิงภัทรวดี สุระปอง
เด็กชายรัฐภูมิ
สมุหิรัญ
เด็กชายลิขิต
กิรัมย์
เด็กหญิงวรรณษา เปริบรัมย์
เด็กชายวุฒิพงษ์ ยุธสุนทร
เด็กชายสุทิวัส อุสารัมย์
เด็กหญิงสุนันทา สุดที
เด็กชายอรรถพล สุมหิรัญ
เด็กหญิงกรรนิกา สุมหิรัญ
เด็กชายเฉลิมพล สุทธิ
เด็กชายธิติศักดิ์ บุญมี
เด็กหญิงนราทิพย์ เรืองเจริญ
เด็กหญิงปวริศา ชัยชุมพล
เด็กชายปยะพงศ์ คำแสง
เด็กชายวีรภัทร กะสินรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดแจ้งสมรทศ
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๘๐

เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงสุภัสตรา
เด็กชายหาญณรงค์
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายชัยชุมพล
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงดุจดาว

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๘๘

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๘๙ เด็กชายเทอดเกียรติ

บร ๔๕๑๖๓/๑๘๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๘๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๙๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๐๔

เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงธารารัตน์
เด็กหญิงธาวินี
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายพาวิน
เด็กชายเพิม่ ทรัพย์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวรัชญ์
เด็กหญิงวารุณี
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชลากร

บร ๔๕๑๖๓/๑๙๐๕ เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๑๔

เด็กชายต้นกล้า
เด็กชายปฏิพัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศ์ภัค
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงมัณฑนา
เด็กหญิงลักษมี
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายวุฒิชัย

นามสกุล
สุมรัมย์
แก้วหาญ
กันรัมย์
บวรรัมย์
แกมรัมย์
คงมั่น
บุญหอม
เข่าผักแว่น
โซ๊ะมะ
ตรวจมรรคา
โอสถประสาท
สนิทประโคน
ศิริพงค์
เกื้อรัมย์
ตรวจมรรคา
ยุธสุนทร
สุมรัมย์
เลิศยะโส
จารึกดี
ปรากฎมาก
เครืองรัมย์
สุมรัมย์
กุสะรัมย์
บุญรอด
โกติรัมย์
โกติรัมย์
ชุงรัมย์
แสงทะมาตร
วากิรัมย์
ดาวสิงห์
เต่ากลาง
เพ็ชจำรัส
ชุงรัมย์
ผลาหาญ
งามประจบ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดช่างหิน
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๙๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๙๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๓๑

ชื่อ

เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสันติภาพ
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายจตุรงค์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายบุญญา
เด็กชายปรเมศ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพิเชฐ
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงอลิสซา
เด็กหญิงธันยบูรณ์

บร ๔๕๑๖๓/๑๙๓๒ เด็กหญิงเบญญาพร

เด็กชายปฏิภาณ
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๓๔ เด็กชายวิทยา
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๓๕ เด็กชายศุภกิตติ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๓๖ เด็กชายอุเทน
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๓๓

บร ๔๕๑๖๓/๑๙๓๗ เด็กหญิงปุณญาภรณ์

เด็กหญิงกชกร
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๓๙ เด็กหญิงณัฐภัสสร
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๔๐ เด็กชายธาวิน
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๓๘

บร ๔๕๑๖๓/๑๙๔๑ เด็กหญิงเบญญาภา
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๔๙

เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กชายวีระวัตร
เด็กหญิงศรัณพร
เด็กหญิงคุณัญญา
เด็กชายวิษณุเดช
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงจิราภา

นามสกุล

โคตรสวัสดิ์
รักธรรม
กะรัมย์
หาญเหี้ยม
กึมรัมย์
เจริญรัมย์
กิริรัมย์
ทัศนะ
แก้วอาสา
กุสะรัมย์
ตูมนอก
เกณรัมย์
สิงห์โท
ประจันทร์บาล
ขะจีฟา
โฮลวาร์ท
คะการัมย์
เพชรเลิศ
ชุงรัมย์
ชังบุ
กุมรัมย์
วากิรัมย์
บุญสุข
จงจอหอ
ทองเกลี้ยง
วงษ์มนัส
โตสกุล
พิศนอก
เริกชัย
เพียรภูเขา
แก้วรัตน์
บรรเทิงจิตร
วิเวก
เกตุพิบูลย์
หวนไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสนวน
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านสนวน

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวราวัฒนา

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวราวัฒนา

๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวราวัฒนา
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวราวัฒนา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวราวัฒนา
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไพรงาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไพรงาม
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไพรงาม

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสุนทร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดโคกรัก
วัดไพรงาม
วัดไพรงาม
วัดไพรงาม
วัดศรีสุนทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๑๓๓
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ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดกุล
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๕๑ เด็กหญิงสาวิกา แตบไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๕๒ เด็กชายสิรภัทร วงค์ขัตยิ ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๕๓ เด็กหญิงจันทร์นภา สอนใน
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๕๔ เด็กชายธนดล
กอนไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๕๕ เด็กชายธนดล
บุญรอด
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๕๖ เด็กชายปฏิภาณ กุลอุปฮาด
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๕๗ เด็กหญิงพรรณกร แสนโคต
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๕๘ เด็กหญิงพัชรา
พัฒนะแสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๕๙ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เฟองฟู
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๖๐ เด็กชายพิสิษฐ์
ประสานศักดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๖๑ เด็กหญิงอรทัย
สอนใน
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๖๒ เด็กชายเอกราช บุบผาลา
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๖๓ เด็กชายณัฐนันท์ มั่นสุข
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๖๔ เด็กหญิงทิพยาภรณ์ มหาไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๖๕ เด็กชายภานุพงศ์ อินนอก
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๖๖ เด็กหญิงกนกวรรณ โพยนอก
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๖๗ เด็กหญิงจิราพร ชื่นนอก
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๖๘ เด็กหญิงญาณภัทร ทาไธสงค์
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๖๙ เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริวิทยากุล
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๗๐ เด็กชายทศพร
สุขสบาย
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๗๑ เด็กหญิงธันยพร ชื่นอุรา
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๗๒ เด็กหญิงพริสร
ผาสีกาย
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๗๓ เด็กชายพีรพัฒน์ แพนไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๗๔ เด็กชายภูริวัฒน์ ท่วมไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๗๕ เด็กหญิงวรัญญา อินไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๗๖ เด็กหญิงวรัทยา ชัยศรีดา
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๗๗ เด็กชายสุภกิณห์ โพยนอก
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๗๘ เด็กชายอนุชิต
ดีนา
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๗๙ เด็กหญิงอรญา
บาลไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๘๐ เด็กชายอาตรียะ พริ้วไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๘๑ เด็กหญิงขวัญหทัย แว่นไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๘๒ เด็กชายจิรศักดิ์ อาสานอก
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๘๓ เด็กหญิงจิรารัตน์ แหมไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๘๔ เด็กหญิงจีรนันท์ คำสา
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๕๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสุนทร
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสุนทร

๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดศรีสุนทร
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลักศิลา

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลักศิลา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหลักศิลา

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหลักศิลา
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดชายอรัญ
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๑๓๓
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ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๑๙๘๕

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายบูรณ์พิภพ
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายชลิต
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสวิตตา
เด็กหญิงอินธิรา
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงโศภิษฐา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายเทีย่ งธรรม

บร ๔๕๑๖๓/๑๙๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๑๙๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๑๙๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๐๔

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๐๕ เด็กหญิงพลอยไพลิน
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๐๖ เด็กชายพิพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๐๗ เด็กหญิงอันญพร
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๐๘ เด็กหญิงแพรพิชชา
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๐๙ เด็กชายภาคิไนย
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๑๐ เด็กหญิงวรรณวิษา
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๑๙

เด็กชายสันติภพ
เด็กหญิงกัญญาภา
เด็กหญิงฆีฏาภัส
เด็กหญิงชยาภรณ์
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนลิน
เด็กหญิงนิภาดา
เด็กหญิงบงกช
เด็กหญิงปฏิมากร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ทองบอน
เกิดกลาง
แหนไธสง
อ่อนหนองหว้า
อาสานอก
แตบไธสง
ห่อไธสง
ชาปญญา
ธรรมกิติคุณ
สมพันธ์
เทถ่าย
วงศ์สุวรรณ
ห่อไธสง
กลางสวัสดิ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

วงคำจันทร์
มนัสศิลา
บทไธสง
อาสาคะติ
ออมกระโทก
คงพลปาน
คลังประโคน
เงางาม
บันนารถ
เสมอภาค
คุณวงค์
บุญรับ
บุญแสน
โสกูล
สูนประโคน
พรมชาติ
ทานกระโทก
กองทอง
ลือนาม
อินทร์ศร
ชาวสวน

๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพะอง

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองพะอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพลับพลา

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดวนาสันต์
วัดวนาสันต์
วัดวนาสันต์
วัดวนาสันต์
วัดวนาสันต์
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดหนองพะอง
วัดพลับพลา
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๑๓๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๒๐ เด็กหญิงเปรมสุดา วิเศษ
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวาริศา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงเนตรขวัญ
เด็กหญิงคณิตา
เด็กหญิงคีรภัทร
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธัญวรัตม์
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายจักรภพ
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กหญิงสุณัฎฐา
เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงญาดา
เด็กชายณัฐการณ์
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงณิชกมล
เด็กชายทัตทอง
เด็กชายธงธนู
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธรากร
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพลวิทย์
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิมณภา
เด็กชายพีรพัฒน์

วุฒิทา
สาสะนำ
แทนจะโปะ
ทินรัมย์
สืบบุญ
ดีราชรัมย์
กล้าจงยิ่ง
วันดี
อินทมนต์
ประทา
ดาดภารัมย์
จีนนางรอง
อภัยจิต
เพิ่มทอง
กิติหม่อง
โล่ห์ทอง
สนแสง
กลิ่นตั้น
โคตา
อินจะบก
แจ่มประโคน
แก้วกลาง
อ่อนปุย
อภัยจิต
วารินกุฎ
แก้วการ
นาราช
พลเยี่ยม
น้อยพลี
แจ้งประจักษ์
อยู่สาโก
แหล่งสนาม
คำกลาง
สุดใจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนศิลา

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดคีรีเขต
วัดคีรีเขต
วัดคีรีเขต
วัดคีรีเขต
วัดคีรีเขต
วัดคีรีเขต
วัดคีรีเขต
วัดคีรีเขต
วัดคีรีเขต
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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๕๕

เด็กหญิงภาวิดา
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายสรภพ
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายอภิสิทธิ์

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๖๓

เด็กหญิงอริษฎา
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๖๕ เด็กหญิงจิราภา
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๖๖ เด็กชายธนสิน
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๖๔

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๖๗ เด็กหญิงกัญญาพัชร
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๗๙

เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงแจ็คคาลีน
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงลลิตตา
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายตะวัน
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงปรียาภัทร

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๘๐ เด็กชายพร้อมเพชร
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๘๑ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๘๗

เด็กหญิงรวินชุดา
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวัลวลี
เด็กหญิงสุธิดาพร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายศุภวิชญ์

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๘๘ เด็กชายบุญญพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๘๙

เด็กหญิงสกุลทิพย์

นามสกุล
พรมสมัน
สว่างศรี
ท่าประดู่
ดำละกอ
เปลี่ยนกระโทก
อภัยจิต
มีพวงผล
คนใหญ่
เดชวารี
เกษรนวล
กาดนอก
จีนโน
มีพวงผล
ศรีผดุง
อภัยจิตร
ดำปานดี
หลอมนาค
แดงชาติ
บานประโคน
เสาวพันธ์
อ่อนวาที
ทิพย์อักษร
สวายพล
เลิศยะโส
ชาญเมืองปกษ์
พรหมลักษณ์
อุตตะมะ
คมขำ
แปนทองมอญ
ตั้งจิตปยะนนท์
สายกระสุน
สูนประโคน
ตอพิมาย
สุนทรัต
สุนทรกูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยายคำ
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยายคำ
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยายคำ

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยายคำ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยายคำ

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยายคำ
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยายคำ
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยายคำ
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยายคำ
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยายคำ
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู ๒๕๐๑'

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดเจริญนิมิต
วัดบ้านตะโก
วัดบ้านตะโก
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๙๐ เด็กหญิงสาวิกา

เด็กหญิงอัยนา
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๙๒ เด็กชายไอยเรศ
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๙๑

บร ๔๕๑๖๓/๒๐๙๓ เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๐๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๑๕

เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายธีภพ
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กชายพลวัตร
เด็กชายรัชตะ
เด็กชายเวธน์วศิน
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงสุนัดดา
เด็กหญิงปวิณตรา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงพัชรีนาถ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายอนพัทย์
เด็กชายอัครพล
เด็กชายกรณิศ
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายอติวรา

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๑๖ เด็กหญิงกัญจน์อมล
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๒๔

เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายทรงศักดิ์
เด็กหญิงทักษพร
เด็กหญิงธัญพิชชา

นามสกุล
สัตย์รัมย์
ชาญนุวงศ์
เหลือถนอม
สุภศร
นิยม
แซมศรี
รัตนสร้อย
ไกรหอม
ทาสีทอง
สุภาพ
พลสยม
แจ่มจัตวา
บึงไกร
แสนอินทร์
สุนนทะราช
ศิริ
ธิสุทอน
เมิดไธสง
เกลียววงศ์
จันทร์โท
ย่อมไธสง
ชาคิม
ล้อมไธสง
แก้วกล้า
พริ้วไธสง
เมฆพายัพ
ลำภา
ผันผาย
เจริญเลิศยศ
แซ่ฟาน
แลไธสง
ลิวไธสง
นามเค้า
ศรีคุณ
อิ่มสมบูรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยาง

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกยาง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสุขสำราญ

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพนมวัน
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุรินทรารมณ์
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดพนมวัน
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดอุดร
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๒๕

เด็กชายธีรดนย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กหญิงนันทฤดี
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายภคิน
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงยศวดี
เด็กชายยุทธการ
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรพรต
เด็กหญิงวิรงรอง
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวีระรัช
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายสิรดนัย
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายสุริยันต์
เด็กหญิงสุริษา
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายชยธร
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนเทพ
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธเนศ
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนราภัทร
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงนิยากร

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๕๙

นามสกุล
รอดจันทึก
ศรียอด
พะนา
นะเรศรัมย์
เนื่องชุมพล
แหวนเครือ
งอยไธสง
จันติ๊บแจ่ม
แสนสีมนต์
แสงท่านั่ง
แทนรินทร์
บรรจุ
ทบแป
พวงไธสง
นาโล
เชียรศรี
มีมาก
ด่านไธสง
ศักดิ์ดาเดช
เจริญศิลป
ศรีมหาพรม
ชาวเกวียน
ตันนารัตน์
แปลงไธสง
พรไทย
ไลไธสง
ศรีภา
พลวิเศษ
เริ่มรักรัมย์
ศรีมหาพรหม
พริ้วไธสง
หาญธิติภูวดล
เปรมไธสง
กิจไธสง
โสพัด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๖๐ เด็กหญิงเบญจวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๗๗

เด็กชายปรมี
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงวิมลภัทร
เด็กชายวิวัฒน์ไชย
เด็กหญิงสุภาดา
เด็กหญิงอัจฉรียา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงกัญยาณี
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายวรกานต์
เด็กชายกนกนัดดา
เด็กชายชีวานนท์
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนัทธพงษ์
เด็กชายประกาศิต

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๗๘ เด็กชายประศาสนศาสตร์

เด็กหญิงมานิตา
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๘๐ เด็กหญิงไอด์ลดา

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๘๑ เด็กชายกัญจน์พิสุทธิ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๘๘

เด็กหญิงกุลภัทร
เด็กหญิงขวัญสุดา
เด็กหญิงญานิศา
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กชายณัทพงษ์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายนพกร

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๘๙ เด็กชายประเสริฐศักดิ์

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๙๔

เด็กหญิงปยาอร
เด็กชายไพรัตน์
เด็กชายมังกร
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิภาดา

นามสกุล
ทองชนะ
จันทร์ขาว
พรมนอก
เหลาสา
เครือศรี
เส็งนา
เปรมไธสง
สุพรรณ์นอก
แนวไธสง
อินทะดก
รินไธสง
ยูงทอง
โชติกลาง
มาวัน
สุรินวงค์
สุวรรณวิจิตร
กรมไธสง
ใจอดทน
เลไธสง
พิทักษ์เกิด
โกมลหิรัญ
รักษาอินทร์
ศรีสวนจิก
พิลาภ
พรมดีมา
เนยไธสง
วรรณโส
โพยนอก
เจียมศิริ
ไชยขันธ์
ชูศรีทอง
สุขสวัสดิ์
เรียบไธสง
สมรักษา
จั้นวันดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์) วัดสมศรี
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน

๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๙๕

เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงสมัชญา
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กชายนิพพิชฌน์
เด็กหญิงสิริลักษณ์
เด็กหญิงธิชาภา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายอธิภัทร
เด็กชายศุณากร
เด็กหญิงปายฟา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงภัทรมาศ
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงญาณาธิป
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงปยธิดา

บร ๔๕๑๖๓/๒๑๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๑๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๑๖

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๑๗ เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๒๔

เด็กหญิงอาภาศิริ
เด็กชายกนก
เด็กหญิงปยะนุช
เด็กชายโอมชนะ
เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กชายพิตรพิบูลย์
เด็กหญิงชนชนก

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๒๕ เด็กหญิงนพินประภา

เด็กหญิงอาทิตญา
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๒๗ เด็กหญิงกีรติกา
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๒๖

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๒๘ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๒๙

เด็กชายณภัทร

นามสกุล
อุตราศรี
โอดสู
ศรีมหาพรม
อุยสุข
ออมไธสง
ศรีภา
ทองขาว
จิตสงคราม
ประวรรณา
สมศรี
หนุนไธสง
โพธิขำ
จริงไธสง
ภักดี
เสาศิลา
พิษนาค
สายสร
เจริญรัตน์
นาคมาก
สิงพันธ์
กัณหา
แสนโคตร
ดาวไธสง
มณีวงศ์
เจนจบ
กาญจนชาติ
สิริป
ม่วงสาย
เทียนมิ่งมาตร
ไลไธสง
ดาษไธสง
นารถไธสง
แก่นแก้ว
สุทธิกรวด
สลีสองสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบุปผาราม
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบุปผาราม
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบุปผาราม

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบุปผาราม

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบุปผาราม
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบุปผาราม
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบุปผาราม
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบุปผาราม
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเรียบ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเรียบ

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าเรียบ
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่าเรียบ
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าเรียบ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าเรียบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายนนทภัทร
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายศุทธวีร์
เด็กชายอัครวินท์
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายพนัส
เด็กชายภูสิษฐ์
เด็กหญิงกมลพิชญ์
เด็กชายกฤตบุญ
เด็กชายเกียรติกมล
เด็กหญิงจิรัญญา
เด็กหญิงญาณิกา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายบุรินทร์
เด็กหญิงปารมิตา
เด็กชายปยมินทร์

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๔๘

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๔๙ เด็กหญิงพัชราภรณ์

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๕๐ เด็กหญิงวิริยาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๕๘

เด็กหญิงอินธุภา
เด็กหญิงนุชธินาถ
เด็กหญิงพาทินธิดา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอุมากร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายทศพล
เด็กหญิงอพัชรา

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๕๙ เด็กหญิงฉันทพิชญา

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๖๔

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายดนุวัศ
เด็กชายตะวันฉาย
เด็กหญิงธนาภรณ์
เด็กหญิงสุทธินันท์

นามสกุล
โนไธสง
เข็มทอง
พรมหลง
พุทธรา
ลมไธสง
คำมี
กำลังเลิศ
ปลื้มนิยม
ปูต้อม
หูไธสง
ลิไธสง
คำทุย
คมวชิรกุล
ครองปญญากวี
แดนจอหอ
ดอนไธสง
สินเธาว์
จันทะมาต
ปดตาระโต
นพไธสง
ชัยศร
แปลงดี
ภะวะพินิจ
จันทร์ทองทิพย์
เกาะกลาง
ภูแพง
เวียนชาลี
เนียนไธสง
กุมไธสง
ชัยทา
ศรีนาฎนาวา
จำเริญ
ทองใบ
ทำนานอก
คงธนัทกาญจน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่าเรียบ

๐๙/๐๔/๒๕๕๔
๑๕/๐๙/๒๕๕๓
๒๑/๐๑/๒๕๕๔
๑๓/๐๙/๒๕๕๓

๑๐/๐๗/๒๕๕๓
๑๙/๑๐/๒๕๕๓
๑๖/๑๑/๒๕๕๑

๐๙/๐๗/๒๕๕๑
๒๙/๐๑/๒๕๕๒
๑๘/๐๓/๒๕๕๓
๒๖/๐๕/๒๕๕๓
๒๔/๐๓/๒๕๕๓
๒๔/๑๑/๒๕๕๒

๒๓/๐๔/๒๕๕๓
๑๙/๐๔/๒๕๕๓
๑๖/๐๙/๒๕๕๒
๒๔/๐๓/๒๕๕๓

๐๑/๐๙/๒๕๕๒
๑๖/๐๗/๒๕๕๒
๑๒/๐๕/๒๕๕๓
๓๑/๐๕/๒๕๕๓

๐๖/๐๕/๒๕๕๒
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

๐๙/๐๙/๒๕๕๑
๑๔/๑๑/๒๕๕๑

๒๖/๐๓/๒๕๕๓

๐๕/๐๑/๒๕๕๓
๒๒/๑๑/๒๕๕๒

๒๘/๐๓/๒๕๕๔

๐๙/๐๓/๒๕๕๔
๐๘/๐๔/๒๕๕๑
๒๐/๐๒/๒๕๕๒
๑๐/๐๒/๒๕๕๒
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

วัดท่าเรียบ
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
วัดท่าเรียบ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
วัดกมลาวาส
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา) วัดทรงสุวรรณ
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
วัดเทพอำนวย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๖๕

เด็กชายชนะชัย
เด็กชายชนะพล
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงปวีณ์นุช
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายประกฤชฏิ์
เด็กชายพีรวัส
เด็กชายสุภชัย
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงกวินตา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงดวงพร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายปารย์รพี
เด็กหญิงฟอริดา
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสายฟา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายธนากร

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๘๕

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๘๖ เด็กหญิงสุประภาดา
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๒๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๒๙๙

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกวินทิชา
เด็กชายเกียรติเดช
เด็กชายคมกริช
เด็กหญิงจารุนิภา
เด็กชายชลนรินทร์
เด็กหญิงญาณภา
เด็กชายนุภา
เด็กหญิงปภานัน
เด็กชายพิธิวัฒน์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงสุพรรษา

นามสกุล
แสงดาว
วงษ์เสนา
แสนมะฮุง
จันดอก
ประสมทรัพย์
วันสุวรรณ์
วันแก้ว
สารสิทธิ์
มัสสะ
เนียวเจริญ
คำทุย
แลโสภา
มัสสะ
นุชาติ
ฉันทจุลสินธุ์
พานทอง
ไทยกร
ทิพบุญชู
ยินไธสง
ศรีภูมิ
หอมรื่น
นิกรรัมย์
เกิดขุนทด
ลิมปวงศ์
บุดดาพงษ์
มุ่งบุญ
ปดตาทะนัง
สันบาล
ชะรีรัมย์
สร้อยมุกดา
กระแสโสม
จันทะขาล
ด่านกลาง
ทัพไทยดี
หมีงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธาตุ

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธาตุ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธาตุ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธาตุ
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธาตุ

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธาตุ
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธาตุ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธาตุ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธาตุ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธาตุ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธาตุ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธาตุ

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธาตุ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธาตุ
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนำใส

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางนำใส
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพอำนวย
วัดเทพอำนวย
วัดเทพอำนวย
วัดเทพอำนวย
วัดเทพอำนวย
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
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)

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๐๐ เด็กชายอนุชิต
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงกฤตติกา
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงนวลนภา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปริญญา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงวนัสนัน
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายเชษฐา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนธรณ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กหญิงราตรี
เด็กหญิงรินทร์ลดา
เด็กหญิงวรพา
เด็กชายวัชระ
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กหญิงศิรารัตน์
เด็กชายอภิวัฒน์

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๓๑ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายกิตติคุณ
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๓๓ เด็กหญิงณัฐนิชา
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๓๔ เด็กชายธนดล
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๓๒

นามสกุล
ชมภูสอ
สุขประเสริฐ
ดวงตาแสง
ดาหาร
จริตรัมย์
จิตแสนสวย
เณรจาที
โยธิน
แผ่นแก้ว
อุดมพร
แก้วระวัง
วงดีวี
คำภูเงิน
จันทะโชติ
ปลั่งกลาง
นนทไชย
กันทะมา
เที่ยงธรรม
บุญสมร
อินทะวี
สุขประเสริฐ
ลินทอง
อุบัว
สืบเพ็ง
ประดิษฐ์
พิรุณสุนทร
แสนกล้า
โสวันทา
นาทองไชย
โฉมรัมย์
เต้งหลี
เสมารัมย์
ยอดจงรัมย์
ใช้ร้ิวเจริญ
พะนุมรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

สังกัดวัด

๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง
วัดหัวช้าง

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๓๕

เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายนรภัทร
เด็กหญิงเบญยาภา
เด็กชายวราภพ
เด็กชายเอกราช

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๔๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๔๑

เด็กชายกรรไชย

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๔๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๕๐

เด็กหญิงกานติมา
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กชายปญจพล
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงรุ่งวิภา

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๕๑ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๕๒ เด็กหญิงวริทธิน์ ันท์
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๖๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กชายศุภโชติ
เด็กหญิงสุนิพา
เด็กชายอดิรุจ
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงการะเกด
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายทวีวิทย์
เด็กชายธัญญกร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงปรียาดา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงแพรวนดา

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๖๘ เด็กหญิงวิไลลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๖๙

เด็กหญิงสิรินทิพย์

นามสกุล
ชะรุมรัมย์
ชะร่างรัมย์
พาซื่อ
ชุยรัมย์
ชะร่างรัมย์
เทวอนรัมย์
เจริญศิริ
เจริญศิริ
อินสุชัย
บัวผัด
แก้วกล้า
ชะรุมรัมย์
พิมพ์เภา
เชียงหนู
ช่วยรัมย์
วาทิรอยรัมย์
ประจงรัมย์
เพราะแก้ว
จอดนอก
ปนสากล
สายวัน
ถะเกิงสุข
แสนสอาด
มิมะรัมย์
สายยศ
จอดนอก
ชมถนอม
บุญมี
ขันขวา
มะลิซ้อน
ศรีจู
ไขแสง
บัวพรหม
ศรีทอง
สายยศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๑๓๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๓๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๓๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๐๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุภัสสร สืบเพ็ง
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ แสวงสุข
เด็กชายอัฐพล ร่วมทวี
เด็กชายเกษมสันต์ ยูงรัมย์
เด็กชายณัฐกรณ์ จงรัมย์
เด็กชายธนพนธ์ ชะเดืองรัมย์
เด็กชายนรภัทร เยี่ยมรัมย์
เด็กหญิงพิชชา ชินรัมย์
เด็กชายศักดิ์นรินทร์ สิทธิเมธพงษ์
เด็กชายสกาวเพชร มิตรเจริญ
เด็กชายสุรชัย
ยี่รัมย์
เด็กชายอาทิตย์ ไกรเสือ
เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวแสง
เด็กชายอภิชาติ ยีรัมย์
เด็กหญิงกวินตรา อินสำราญ
เด็กชายธนภัทร ศรีเมือง
เด็กหญิงธรรมรัตน์ พูลเฉลียว
เด็กหญิงพิชาภัทร แถววงค์
เด็กหญิงพิมพ์ชนิกา จ่าเห็ม
เด็กชายอุดมศักดิ์ น้อยคำแพง
เด็กหญิงปุณิกา แสนดี
เด็กชายภูผา
ทีฆะพันธ์
เด็กชายอภิสิทธิ์ โยงรัมย์
เด็กหญิงจิรนันท์ ไชยรัมย์
เด็กหญิงจิราพัชร กระแสโสม
เด็กหญิงจิราภา รำมะนา
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกษเกษร
เด็กชายฉัตรมงคล ชึรัมย์
เด็กหญิงชมพูนุช ปรัชญพฤทธิ์
เด็กหญิงชลธิชา ใจกลาง
เด็กชายชลสิทธิ์ พรมจันทร์
เด็กชายชัยชนะ สาลี
เด็กหญิงฐิตาภา จูมะเริง
เด็กหญิงณปภา บุญมาก
เด็กหญิงณัฐณิชา ชุมสิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสวายตางวน
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๐๕

เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กชายนันทิวัฒน์
เด็กหญิงพันธ์แก้ว
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงมรรถกร
เด็กชายเมธาสิทธิ์

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๓๖

เด็กหญิงรัชนิดา
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายศาสตรา
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุประดิษท์
เด็กชายสุรินทร์
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงณัฐนิตชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนิต
เด็กชายบุญหลง
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวรชยา
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายอชิรวิทย์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอารีรัตน์

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๓๗ เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์

เด็กหญิงโชติรส
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๓๙ เด็กชายณัฐวุฒิ
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๓๘

นามสกุล
พัดพรม
จันทร์สว่าง
แซ่อ้ึง
ประจวบสุข
มีทองคำ
พรมนัส
ไพยรัมย์
คำมนตรี
พรมนัส
ศรีรักษา
อินทร์รัมย์
ถะเกิงสุข
แสวงสุข
กะแสโสม
พรมนัส
สายสุด
ถะเกิงสุข
สบู่ทอง
เช่นรัมย์
เจริญศิริ
เจียรัมย์
ไชยประโคน
กมลจิตร
รัตนะ
กระแจะจันทร์
ทิพย์อักษร
ชึรัมย์
วิภพภัทร
เจริญศิริ
บุตรชุมแสง
แสงธรรม
เช่นรัมย์
นวลเถลิงศักดิ์
ชัยจันทึก
ทองสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามา
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามา

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามา
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามา

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามา
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามา
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามา

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามา

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามา
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตามา
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
วัดบ้านชุมแสง
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
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๔๐

เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายนันทกิจ
เด็กชายบุญเลิศ
เด็กชายพิระพัตน์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กชายกฤษฎา

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๕๐ เด็กหญิงณัฐฐานันท์
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๗๑

เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรชล
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงพัทธมน
เด็กชายพิทวัส
เด็กชายเทพะทัด
เด็กชายธนชัย
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กชายประสิทธิ์
เด็กชายพลกฤษณ์
เด็กชายวรณัฐ
เด็กชายกฤษพนา
เด็กหญิงข้าวทิพย์
เด็กหญิงช่อผกา
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงดวงพร
เด็กหญิงนิลมณี
เด็กชายปรมินทร์

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๗๒ เด็กหญิงประภากรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๗๓ เด็กหญิงปวิชญาดา
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๗๔

เด็กหญิงพรพิมล

นามสกุล
ยินดีรัมย์
ไพเราะ
พรมนัส
โชติขุนทด
งามสง่า
เจริญศิริ
บุญหว่าน
ดีย่ิง
วิมลศรีสุภาพ
บุญเลิศ
ทองสุข
พาบุตร
กุลกรุด
สุจริต
สุขจิตต์
หอมกระโทก
วังโส
บุญเลิศ
โยธี
ศรีหาบุตร
จันทนัน
ถานะ
คงทอง
ถานะ
แก่นนิล
สุรสิงห์
ทอนนุสะ
ขันตี
สู้รักรัมย์
ดอมไธสง
ยีรัมย์
รุ่งหิรัญ
ศรีหาบุตร
ภูพานเพชร
รัฐรินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดศิริมงคลเสม็ด
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล
วัดยางทะเล

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๗๕

เด็กหญิงอนัญพร
เด็กชายพีรนัย
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายวิทยา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงมาติกา
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงชนิภา
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายธาริน
เด็กชายอดิศร

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๘๘

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๘๙ เด็กหญิงอินทุกานต์

บร ๔๕๑๖๓/๒๔๙๐ เด็กชาย.ธีรเมธ ศิริเวช
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๙๑ เด็กหญิงกัญญารัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๔๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๐๙

เด็กหญิงธิวารินทร์
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กหญิงวันนรี
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธัญฑิวา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กหญิงนิรชา
เด็กชายวัชราธฤต
เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงภัทรภร
เด็กหญิงมะลิวัลย์
เด็กหญิงนลินธร
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายเพชรภูมิ

นามสกุล
ดาทอง
สะดา
ประวันเนา
แก้วศรี
ศรียะวงค์
พรมดี
ศรีโท
จันทนัน
สีสมพงษ์
เปรียบสม
บุญครอง
หนูตอ
ดวงตา
ทศพร
เกตุเพชร
.ธีรเมธ ศิริเวช
แรงจบ
สุขบันเทิง
จันทพันธ์
สุดยานกดิษฐ์
แสนพรม
วิเชียรรัมย์
ขันละ
จำเริญนาเลา
ตรีเมฆ
หมั่นคำ
พงษ์ศิริ
เอียงทรัพย์ม่ัน
ผ่องใส
สวามีชัย
จริงไธสง
เจียมจิตร
กัสปะ
แสนเทพ
อดุลย์รัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๐๒/๐๗/๒๕๕๒
๓๑/๐๑/๒๕๕๓

๐๘/๑๐/๒๕๕๒
๒๐/๐๒/๒๕๕๓
๐๘/๐๑/๒๕๕๓
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

๐๘/๐๒/๒๕๕๒
๑๗/๐๒/๒๕๕๒

๐๖/๐๑/๒๕๕๓
๐๗/๐๕/๒๕๕๓
๑๑/๐๙/๒๕๕๒
๑๐/๑๒/๒๕๕๒
๑๓/๐๕/๒๕๕๒
๑๗/๑๑/๒๕๕๑

๐๔/๐๕/๒๕๕๒
๐๓/๑๑/๒๕๕๒
๑๘/๑๒/๒๕๕๒
๒๑/๑๒/๒๕๕๒

๑๑/๐๒/๒๕๕๒
๐๙/๑๒/๒๕๕๒

๑๐/๐๓/๒๕๕๓
๐๙/๐๘/๒๕๕๒
๒๘/๐๓/๒๕๕๒
๑๑/๐๓/๒๕๕๒

๐๔/๐๕/๒๕๕๒
๑๙/๐๒/๒๕๕๒

๐๒/๐๗/๒๕๕๒
๒๑/๐๗/๒๕๕๒
๑๑/๐๖/๒๕๕๒
๒๘/๐๙/๒๕๕๒

๐๖/๐๕/๒๕๕๒
๒๐/๐๙/๒๕๕๒
๒๒/๐๖/๒๕๕๒
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

วัดยางทะเล
โรงเรียนบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านงิ้ว
วัดบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสว่างแคนทะเล
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสว่างแคนทะเล
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสว่างแคนทะเล
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสว่างแคนทะเล
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสว่างแคนทะเล
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสว่างแคนทะเล
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
วัดสว่างแคนทะเล
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
วัดโยยตาแบง
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
วัดโยยตาแบง
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
วัดโยยตาแบง
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
วัดโยยตาแบง
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
วัดโยยตาแบง
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
วัดโยยตาแบง
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
วัดโยยตาแบง
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
วัดโยยตาแบง
โรงเรียนบ้านสารภี
วัดสะแกซำ
โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
วัดสะแกซำ
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) วัดหัวสะพาน
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) วัดสิงห์วงศ์
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) วัดสิงห์วงศ์
โรงเรียนบ้านแพ
วัดสุพลศรัทธาราม
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
วัดสุพลศรัทธาราม
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
วัดสุพลศรัทธาราม
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
วัดสุพลศรัทธาราม
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
วัดสุพลศรัทธาราม
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
วัดสุพลศรัทธาราม
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
วัดสุพลศรัทธาราม
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
วัดสุพลศรัทธาราม
โรงเรียนบ้านโนนยานาง
วัดโนนยานาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๑๐

เด็กหญิงอัญชัน
เด็กชายชานนท์
เด็กชายเทพหัสดิน
เด็กชายกันธร
เด็กชายดนุพล
เด็กชายปรวรรตน์
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายธนายุทธ
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงปรียนุช
เด็กชายอธิปตย์
เด็กหญิงเกณิกา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายคมกฤช
เด็กชายจิรธาดา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายปติพงษ์
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กชายหรรษา

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๓๑

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๓๒ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๔๔

เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงศศิภา
เด็กชายธนากร
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายปรารถนา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงอรพิมล
เด็กหญิงศิวาพร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายปฏิภาณ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ปนะการัง
ปนะการัง
เบ้าหัวดง
ไตรสงค์
แก้วกก
ผดาวัลย์
จันทร์ประโคน
ประเสริฐแก้ว
บุญหาร
สมอาจ
บุญญสาร
นัสฐาน
มหาวงศ์
นามศักดิ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยานาง

มะโน
โจมรัมย์
ราชมาจักร์
นวนประโคน
สืบราศรี
พรมมะลา
สีบุตร
แพงสุข
หงษ์หา
มะโน
สีพลัง
มหานาม
จำจิตร
เกษสุพะ
เขียวอยู่
แก้วชนะ
ดอกประโคน
อินทร์ปาน
ภูวงษ์
สืบสำราญ
ชื่นใจ

๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนยานาง
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรสำราญ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรสำราญ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรสำราญ

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพรสำราญ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรสำราญ
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรสำราญ
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนยานาง
วัดโนนยานาง
วัดพรสำราญ
วัดพรสำราญ
วัดพรสำราญ
วัดพรสำราญ
วัดพรสำราญ
วัดพรสำราญ
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดนาหลวง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดบ้านโนนเจริญ
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๔๕

เด็กชายกิตติโชค
เด็กหญิงณัฐิดา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายทรัพย์สิทธิ์
เด็กหญิงแพรวนภา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายพิชิฐชัย
เด็กหญิงณิชาธาร
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงภาวดี
เด็กหญิงศุภาวรรณ
เด็กหญิงเรเซิล
เด็กหญิงกันยรัตน์
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายชยานนท์
เด็กชายพูนผล
เด็กหญิงทยิดา
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปณฑารีย์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงณัฐรัตน์
เด็กชายกำพล
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธีรโชติ

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๗๙

นามสกุล

ช่วยรัมย์
ใจดี
ชูคะรัมย์
ศรีบุญเรือง
แซมเลา
แซมรัมย์
วงศ์ระโห
รอดพิสา
บัวสอน
เดชพรมรัมย์
กาละทิสา
บุตรงาม
พริ้งเพราะ
แผ่นทอง
ดาศรี
เพชรเด็ด
ศิริสำราญ
ฟนซ์
แท่นทอง
เกิดกาหลง
สีหาบุตร
ปุริโส
สินทร
มีธรรม
ชาตรี
ศรีบุปผา
ปองพิมาย
เพ็งศรี
เดือนแร่รัมย์
มรกต
วรฤทธิไกร
ไหลหาโคตร
ที่รักษ์
เด็กชายอรรคยพงค์ ละอองเอก
เด็กหญิงกันต์ฤทัย วิลามาศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำดง

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะคำดง
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสว่างบูรพาราม
วัดสามัคคี
วัดสามัคคี
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๘๐

เด็กชายณภัทร
เด็กชายชยานนท์
เด็กชายโชติช่วง
เด็กชายอโณทัย
เด็กชายวิรัช
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กหญิงอรดา
เด็กหญิงจารุวรรณ

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๘๗

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๘๘ เด็กชายกฤษณกัณฑ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๕๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๕๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๖๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๐๕

เด็กชายศรัญู
เด็กชายอธิราช
เด็กหญิงเกวลินทร์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงบุหงา
เด็กชายธนพล
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายปรมัตถ์
เด็กชายพิชัยยุทธ
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอิงอร
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กหญิงณัฐนิดา
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กชายธวัชชัย

บร ๔๕๑๖๓/๒๖๐๖ เด็กชายประกายแก้ว
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๐๗

เด็กชายพงษ์กรณ์

บร ๔๕๑๖๓/๒๖๐๘ เด็กหญิงพรรณปพร
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๑๔

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายอนิวัตติ์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงเอวิตรา
เด็กชายกตัญู

นามสกุล
ขุ่ยภูมี
กองไธสง
พยัคฆ์เมฆ
ปุริโส
กลิ่นทวี
มูลหอม
นาศรี
สุวนัตน์
หินนนท์
พะนะชัย
พูนศรี
พันวงศ์
พันธราช
ศาลาแดง
ปุริเกตุ
จันโสภา
หงษา
โกยชัย
กันเกศ
แดงชาติ
สัญจร
คงบุรินทร์
พุทธิชาติ
บุญรอด
ใจงูเหลือม
สมนาม
มารทัศน์
สุมิตร
กองสำลี
เยียวรัมย์
ลือเลื่อง
แก้ววิจิตร
โนงระฆัง
บุญรอด
ฉนำกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๒/๐๖/๒๕๕๒

๐๔/๑๐/๒๕๕๑
๒๓/๐๔/๒๕๕๑
๐๑/๑๑/๒๕๕๑
๑๔/๐๖/๒๕๕๑
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

๓๐/๑๐/๒๕๕๑
๒๒/๐๕/๒๕๕๒
๑๕/๐๖/๒๕๕๒
๐๕/๑๒/๒๕๕๒
๑๐/๑๒/๒๕๕๒
๒๗/๑๐/๒๕๕๒

๐๙/๐๓/๒๕๕๒
๑๙/๑๒/๒๕๕๒

๑๐/๑๒/๒๕๕๒
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

๓๐/๐๙/๒๕๕๑
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
๐๔/๐๔/๒๕๕๑
๑๕/๐๑/๒๕๕๓

๐๒/๐๒/๒๕๕๒
๐๕/๐๕/๒๕๕๓
๐๓/๐๒/๒๕๕๒
๐๙/๐๖/๒๕๕๒
๒๘/๐๖/๒๕๕๒
๒๖/๐๑/๒๕๕๒
๑๕/๐๑/๒๕๕๓

๐๙/๐๘/๒๕๕๒
๒๘/๐๓/๒๕๕๓
๒๗/๐๖/๒๕๕๒
๑๓/๐๘/๒๕๕๒
๑๙/๐๙/๒๕๕๑

วัดหนองดุม
โรงเรียนบ้านหนองดุม
วัดหนองดุม
โรงเรียนบ้านหนองดุม
วัดหนองดุม
โรงเรียนบ้านหนองตาด
วัดหนองตาด
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
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
วัดขันติการาม
โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๖๑๕

เด็กชายกฤษดา
เด็กชายเทวัญ
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายธีระภัทร
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงอาริยา
เด็กหญิงอุ้มคำดี
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงชวัลกร
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายนิติพัฒน์
เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงอัญกัณฑ์
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนวินท์
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายพีรภพ
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายณัฎฐากร

บร ๔๕๑๖๓/๒๖๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๖๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๖๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๖๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๔๙

นามสกุล

ศรีมะเรือง
จันทะคาด
ทองนอก
ใจงาม
กาบบัวไข
อุ้ยกระโทก
เขียมสันเทียะ
พันมาลี
ภูอังคาร
ดวงชาติ
เถาว์แก้ว
ไชยมิตร
พงวันนา
บุญชนินทร์
บุตรโคตร
กองสกูล
ชาติภูธร
ศรีมะเรือง
กลีบอุบล
ฉำโสฬส
ศรีสุข
อภัยจิตต์
โสภา
สุขกูล
หล้าทองอินทร์
เพ่งให้ตรง
สุมทิรัมย์
จันตุ่ย
ชมเชย
วงค์อรัญ
ฉกรรจ์ศิลป
เด็กหญิงพัชราลักษณ์ คุ้มเขว้า
เด็กหญิงกิตติพัฒน์ ศรีสุขา
เด็กชายจรัส
ทิพย์กระโทก
เด็กหญิงชนานันท์ นิมิตประโคน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วัดเจริญสุข
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
วัดสี่เหลี่ยม
วัดหนองสะแก
วัดหนองสะแก
วัดหนองสะแก
วัดหนองสะแก
วัดหนองสะแก
วัดหนองสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ตริตรอง
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๕๑
ทิพย์ภูนอก
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๕๒
แมลงผึ้ง
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๕๓
เมืองน้อย
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๕๔
นรัฐกิจ
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๕๕ เด็กหญิงธัญญกาญจน์ มีแก้ว
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๕๖ เด็กหญิงธัญวรรณ เสารี
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๕๗ เด็กชายธีรวุฒิ
สรายทอง
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๕๘ เด็กชายนพนัยต์ จันทร์ประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๕๙ เด็กหญิงนาลดา จันทร์สองศรี
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๖๐ เด็กชายภูมิรพี
ดีบริสุทธิ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๖๑ เด็กชายภูริทัต
นาหัวคน
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๖๒ เด็กชายภูริภัทร สยามประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๖๓ เด็กชายวรวัฒน์ จันทร์ประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๖๔ เด็กชายวสุ
มีพวงผล
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๖๕ เด็กชายวีรวัฒน์ แหวนหล่อ
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๖๖ เด็กชายอภิวัฒน์ จำปาสิทธิ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๖๗ เด็กหญิงอภิสรา เพ็ญเดิมพันธ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๖๘ เด็กหญิงอารยา มีทรัพย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๖๙ เด็กชายกฤษนัส พุตจะโปะ
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๗๐ เด็กชายจักรภพ ทบง่อม
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๗๑ เด็กชายณัฐกรณ์ อภิวัน
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๗๒ เด็กชายณัฐพล
สุขประเสริฐ
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๗๓ เด็กชายนนทกาญ กอสูงเนิน
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๗๔ เด็กชายนัฌวุฒิ ลีแสน
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๗๕ เด็กชายปวริต
ส่งศรี
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๗๖ เด็กหญิงภัทรภร พุทธิชาติ
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๗๗ เด็กชายวิริยะ
แซ่อึง
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๗๘ เด็กหญิงอาริยา สีหานาม
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๗๙ เด็กหญิงกนกพร สมชาย
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๘๐ เด็กชายจุฬากรณ์ คำบุดดา
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๘๑ เด็กหญิงทิพย์ธารา โนนไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๘๒ เด็กชายธนากร
บุญนำ
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๘๓ เด็กชายธนากร
วงศ์เพ็ญ
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๘๔ เด็กหญิงนริศรา ทองมาตา
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๕๐

เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธรรมรัตน์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) วัดหนองสะแก
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถาวร
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถาวร
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถาวร

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถาวร
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถาวร

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถาวร
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถาวร
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร

วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
วัดนิคมเขต
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บร ๔๕๑๖๓/๒๖๘๕

เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงภัทรศญา
เด็กชายภานุ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายอัศนัย
เด็กหญิงอรพิน
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายกลวัฒน์
เด็กหญิงจิตราพร
เด็กชายณฐพร

บร ๔๕๑๖๓/๒๖๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๖๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๖๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๐๐

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๐๑ เด็กหญิงณัฐติกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๐๘

เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายธีระเดช
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กหญิงภาฝน

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๐๙ เด็กชายวรรชณะชัย
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๑๙

เด็กหญิงวิภาศิริ
เด็กหญิงอภิรญาณ์
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงกรชนก
เด็กหญิงณัฏฐนิช
เด็กชายธนพล
เด็กชายพงษ์เทพ
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกุสุมา

นามสกุล
เข้มแข็ง
ระสีวงษา
มัดหา
ศรีวงษ์
ไทยเจริญ
โสมกำสด
เอมอ่อน
พิลาวุธ
นิลรักษา
เรือโปะ
ทิพย์ทอง
มุกดาแก้ว
บุ้งสิงห์ทอง
อรัญ
เสาเคหา
ชัยพร
ศิริสานต์
โตหนึ่ง
เพียขันทา
เพียขันทา
คำทัศน์
แอมรัมย์
ประกิจรัมย์
สุดตาชาติ
โขงรัมย์
เพียขันทา
พาลี
เฉิดฉาย
โสภา
บันหาร
กาละสิรัมย์
อานไธสง
เนียนกระโทก
อุดมพล
ชูชาติเชื้อ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร

วัดนิคมเขต
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถาวร
วัดนิคมเขต
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา วัดนิคมเขต
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) วัดตาเหล็ง
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
วัดตาเหล็ง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง
วัดตาเหล็ง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง
วัดตาเหล็ง
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง
วัดตาเหล็ง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านประคอง
วัดตาเหล็ง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง
วัดตาเหล็ง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง
วัดตาเหล็ง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประคอง
วัดตาเหล็ง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
วัดตาเหล็ง
สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายจัสติน
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายฉลองชัย
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงเซน
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนภา
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงศิริมา
เด็กชายศุคลวัฒน์
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอุไรรัตน์
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงพัชรกันย์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงเทพา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงธีรกานต์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนรินรัตน์
เด็กหญิงศิริพรรณ
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงทยิดา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงบัณฑิตา

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๕๔

นามสกุล
บุตรวัด
เบค
ไชยสงคราม
เข็มบุบผา
เหมราช
แมลงทับ
เสาวกุล
เขียวบัวสี
รามัญ
หลอดทอง
สุขใส
แสงสุด
สามโคก
แจ้งสว่าง
โสมวงศ์
จอมทอง
กาหลง
ชาชูรส
เชื่อมนางรอง
หลอดทอง
เจริญรัตน์
หวง
เจริญรัมย์
จานรัมย์
เจริญรัมย์
หวังชอบ
จานรัมย์
สุเมผา
พะสุรัมย์
โจมรัมย์
แซ่จ๋าว
เจียมรัมย์
กองทิพย์
อุรางรัมย์
กุมรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหวาย

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก
วัดโคกเหล็ก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๑๓๓
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปนัดดา จะเรรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๕๖ เด็กหญิงกาญจนา เมืองนก
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๕๗ เด็กหญิงกานต์พิชชา จะริบรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๕๘ เด็กหญิงขนิษฐา นุยืนรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๕๙ เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญไกร
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๖๐ เด็กหญิงชมพูทิพย์ จิตรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๖๑ เด็กชายชาติตระการ สินศิริ
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๖๒ เด็กหญิงทรรศนีย์ สีนวลขำ
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๖๓ เด็กหญิงวันเพ็ญ เจริญรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๖๔ เด็กชายศุภณัฐ
จรดรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๖๕ เด็กหญิงอรปรียา อะโรคา
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๖๖ เด็กหญิงกัญญาวีร์ คะรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๖๗ เด็กชายเกื้อกูล
รอบแคว้น
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๖๘ เด็กหญิงชฎาพร อุไรพันธ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๖๙ เด็กชายชินกฤต รอบแคว้น
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๗๐ เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูมิลา
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๗๑ เด็กหญิงณัฐมน แจงสูงเนิน
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๗๒ เด็กชายนนทพัทธ์ เจวรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๗๓ เด็กชายพงศกร จะเชิญรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๗๔ เด็กชายวชิรวิทย์ แสนคำพล
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๗๕ เด็กหญิงวรดา
แนบสุข
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๗๖ เด็กหญิงวราภรณ์ พลสวัสดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๗๗ เด็กหญิงวาสนา แก้วยงกฏ
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๗๘ เด็กชายศราวิน
ศรีชะอุ่ม
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๗๙ เด็กชายศุภวิชญ์ จะเริกรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๘๐ เด็กชายสหรัฐ
วงศ์สุวรรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๘๑ เด็กหญิงสุพัตราพร ศรีเมือง
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๘๒ เด็กหญิงสุพิชญา อะโรคา
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๘๓ เด็กหญิงสุภาวิณี ทิวคู่
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๘๔ เด็กหญิงสุรัสวดี เดชพละ
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๘๕ เด็กหญิงเขมนิจ ภักชุมแสง
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๘๖ เด็กหญิงชญานิศ รสหอม
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๘๗ เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เมาลี
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๘๘ เด็กหญิงปนัดดา คงจินดา
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๘๙ เด็กหญิงปภัสสร ระวังศรี
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๕๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกเหล็ก
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด
วัดโคกวัด

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๙๐

เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงเปรมสิริ
เด็กหญิงพรณิภา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงรัตติมากร
เด็กหญิงศิริกัลยา
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายอชิตพล

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๗๙๘

บร ๔๕๑๖๓/๒๗๙๙ เด็กหญิงกัญญาพัชร

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๐๐ เด็กหญิงขวัญฤทัย
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๑๐

เด็กหญิงนัทชา
เด็กหญิงนันท์มนัส
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายสรัล
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายวรัท
เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงสุภาวี
เด็กหญิงกัญญาทัต

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๑๑ เด็กชายชนะกาญจน์
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๑๒ เด็กหญิงนันทกานต์

เด็กชายพีรพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๑๔ เด็กชายภูมิศักดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๑๓

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๑๕ เด็กหญิงศุภกาญจน์
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๒๔

เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงพรพิศุทธิ์
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กหญิงจงศิริ
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กหญิงพัลลภา
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กหญิงกันต์ฤทัย

นามสกุล
ทิรอดรัมย์
เยรัมย์
พวงเพ็ชร
เสาทอง
ชะลุนรัมย์
จะริบรัมย์
ชุมตรีนอก
ช่างเกวียน
คาเนโมโต
ปาละสาร
ชิมรัมย์
ชาญเลิศ
โยสา
ชารัมย์
โสมกุล
ทองขำ
แสนคำ
จันทร์ตะเคียน
เคนกุล
ดำสูงเนิน
ไกลดงพลอง
ค้ากำไร
น้อยโสภา
เคลื่อนไธสง
กัณหา
ชารีราช
ฉาไธสง
เฉยไธสง
บรรเทาพล
ดาดี
จ่ามมาตย์
สวามิชัย
อาจสุโพธิ์
เดี่ยวไธสง
อินไธสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
๐๑/๐๙/๒๕๕๑
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

๐๘/๐๕/๒๕๕๒
๒๖/๐๕/๒๕๕๑
๑๙/๐๖/๒๕๕๑
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

๐๖/๐๒/๒๕๕๒
๑๔/๐๒/๒๕๕๒
๒๔/๐๗/๒๕๕๑
๒๓/๐๓/๒๕๕๒
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

๐๔/๐๘/๒๕๕๑
๑๑/๐๒/๒๕๕๓

๒๐/๐๘/๒๕๕๒
๐๘/๐๙/๒๕๕๒
๑๓/๑๐/๒๕๕๑
๑๓/๐๙/๒๕๕๑
๑๘/๐๒/๒๕๕๒
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

๑๐/๐๙/๒๕๕๑
๒๙/๐๑/๒๕๕๑
๒๘/๐๗/๒๕๕๑
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

๐๔/๑๐/๒๕๕๑
๒๔/๐๕/๒๕๕๑
๑๙/๐๖/๒๕๕๒

๐๒/๐๑/๒๕๕๓
๒๕/๑๑/๒๕๕๒

๒๔/๐๗/๒๕๕๑
๑๖/๐๒/๒๕๕๓
๑๒/๐๕/๒๕๕๓
๐๗/๑๑/๒๕๕๑
๒๘/๑๑/๒๕๕๑

๑๖/๐๒/๒๕๕๒

วัดโคกวัด
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
วัดโคกวัด
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
วัดโคกวัด
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
วัดโคกวัด
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
วัดโคกวัด
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
วัดโคกวัด
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
วัดโคกวัด
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
วัดโคกวัด
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
วัดโคกวัด
โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
วัดโนนสวรรค์
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
วัดโนนสวรรค์
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
วัดโนนสวรรค์
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
วัดโนนสวรรค์
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
วัดโนนสวรรค์
โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา
วัดโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
วัดบ้านตะโคง
โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) วัดดงกระทิง
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
วัดบวร
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
วัดบวร
โรงเรียนวัดโพธิ์
วัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
วัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
วัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
วัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
วัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
วัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
วัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
วัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์
วัดโพธิ์
โรงเรียนบ้านดอน
วัดบ้านดอน
โรงเรียนบ้านดอน
วัดบ้านดอน
โรงเรียนบ้านดอน
วัดบ้านดอน
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
วัดโพนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๒๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงกุสุมา
เด็กหญิงคณิติน
เด็กชายจิตรเทพ
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงชนิฉัตร
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายชยากร
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กหญิงฐานัส
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐชัย
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายเถลิงฉัตร
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัตน์
เด็กหญิงธิรดา
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายนนทกร

สุวอ
รังษี
จันทร์เพ็ญมงคล
การบรรจง
บุญสอาด
เอกวารีย์
นัยพัฒน์
จันเสน
โพธิ์ไธสง
จิตรหาญ
นมัสศิลา
ลุนดาพร
ทองนอก
แสนศรี
นมัสศิลา
หมวกชา
ทิจัตุรัส
ศิริสุวรรณโสภณ
ชำนิกล้า
เชิดไธสง
ทองดี
แจบไธสง
จันทร์ดี
แพงไธสง
ยวงโปงแก้ว
ศิริวัฒนพงศา
กลับโก
คำภา
ยาไธสง
อำไธสง
บุตรพรหม
จันดอก
สร้อยเพ็ชร
ติระ
มหาชะโร

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๕๕

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๕๖ เด็กหญิงนภัสวรรณ

เด็กชายนัธทวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๕๘ เด็กหญิงนิชาภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๕๙ เด็กหญิงนิภาพร
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๕๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ 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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๖๐

เด็กชายพัชรวิชญ์
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูริทัต
เด็กหญิงมณีษิกา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสุทธิภัทร

สินทรัพย์
การสร้าง
แสไธสง
ภูคำนวน
สอนไธสง
ชีรัมย์
แปกลาง
ศรีแก้ว
เตยไธสง
ฤทธิ์ไธสง
ไชยเพชร์
จันดาวงศ์
ภูบาลชื่น
บุญทิม
จำปาเทศ
รุ่งแจ้งรัมย์
สิงห์ไธสง
ทรัพย์แดง
สร้างไธสง
ทิ้งชั่ว
สดไธสง
ขจัดโรคา
สาศรีรัตน์
วงค์ปรเมษฐ์
หอมรื่น
เรียงรัมย์
การะกาม
หอมยี่สุ่น
เสนาวัง
อินเสน
กอบกาญจนพฤติ
ประเชิญ
หลอดแก้ว
สืบเสระ
เหล่าศรีคำ

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๖๘

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๖๙ เด็กชายสุภัทรมินทร์

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๙๐

เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงกัญพัชญ์
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายขัตติยะ
เด็กชายคณิน
เด็กชายคำสิงห์
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงจุฑาวรรณ
เด็กชายฉัตรดนัย
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงชญาภา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กหญิงซินดี้
เด็กหญิงฐิติชญา
เด็กชายณัฏฐพงษ์
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐภัทร

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๙๑ เด็กชายณัฐภูมินทร์

เด็กหญิงณิชานันท์
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๙๓ เด็กชายทวีรัชต์
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๙๒

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๙๔ เด็กหญิงทิพย์ภวรรณย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ 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
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธนโชติ
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๙๖ เด็กชายธนทัต
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๙๗ เด็กหญิงธนพร
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๙๘ เด็กชายธนวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๒๘๙๕

บร ๔๕๑๖๓/๒๘๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๒๙

นามสกุล

เกิด

วิริวัฒน์
มุ่งร่วมกลาง
ออดไธสง
ฉวีวงศ์
เด็กหญิงธนัชญาลักษณ์ โคจร
เด็กชายธีรเทพ โนนทิง
เด็กชายธีรธรรม หาญณรงค์พาณิชย์
เด็กชายธีรสุวัฒน์ ทองสามัญ
เด็กชายธีรัชต์ชานนท์ กระจ่างโพธิ์
เด็กชายธีวสุ
แซ่จ้อง
เด็กชายนพรัตน์ แสนตา
เด็กชายน่านฟา บุบผาสุข
เด็กหญิงนิภาวรรณ คำชัย
เด็กชายบุญฤทธิ์ พลีดี
เด็กชายปภังกร สอนสุภาพ
เด็กหญิงปริณดา ลิอ่อนรัมย์
เด็กชายปรินทร ประทุมชัย
เด็กหญิงปริยาภัทร อรุณภาทิพย์
เด็กชายปยพัฒน์ ผลจันทร์
เด็กหญิงพรธิตา โพธิขำ
เด็กหญิงพันธิตรา อ้นเบ้า
เด็กหญิงพิชญาภัค ทำไธสง
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แทนสุโพธิ์
เด็กหญิงพิมพิศา โตนำ
เด็กชายพีรภัทร เกรัมย์
เด็กหญิงภรณ์ชนก สมไธสง
เด็กชายภวธร
บุญศิริ
เด็กชายภูริณัฐ หนไธสง
เด็กชายภูริภัทร์ สีต่างวงค์
เด็กหญิงมีนา
คุ้มไพทูลย์
เด็กชายรชานนท์ กัณหา
เด็กชายรัฐติกูล ปองไธสง
เด็กหญิงรัตน์เกล้า พลทามูล
เด็กหญิงวรนุช สวัสดิ์ไธสง
เด็กชายวรายุทธ ทองสมุทร

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๔ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวริทธิ์ธร
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๓๑ เด็กหญิงวริศรา
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๓๒ เด็กชายวรุฒิ
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๓๓ เด็กชายวัชรพล
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๓๐

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๓๔ เด็กหญิงวิมลลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๔๔

เด็กชายวิศิษฏ์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กชายสุภัทรวาส
เด็กหญิงอคัมย์สิริ
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอรวรรษา
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงอิงณภัสร์

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๔๕ เด็กหญิงอินทร์ทุอร
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๖๔

เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายนราธิป
เด็กชายภัทรกร
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กชายรัตนเวช
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงสุธิมนต์
เด็กหญิงสุปรียา
เด็กชายสุพจน์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงธันย์ชนก

นามสกุล
ทองบอน
วงศิลา
ชาดดา
เชื้อนิจ
เดี่ยวไธสง
เจียมทอง
วิชาพล
อเนกนวน
วัฒนานุสิทธิ์
ฤทธิ์ไธสง
ยิ่งดี
ดาวไธสง
อาศัยนำ
พลเดช
เดชะคำภู
โคตสุวัน
สวนสี
ทิพย์อักษร
วัชพืช
วัชพืช
ลวดไธสง
เครือพิมาย
ภูมินอก
เหลือสืบชาติ
เครือพิมาย
ผมทำ
สกุลไทย
ศรีนวล
ใจสบาย
สมมุติรัมย์
โยไธสง
โพธิ์นา
ทรายคำ
มาดา
แก้วมณีเนตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา
๑๐/๐๒/๒๕๕๓
๑๘/๑๐/๒๕๕๒
๑๙/๑๑/๒๕๕๒
๑๒/๑๑/๒๕๕๒

๒๔/๐๓/๒๕๕๓
๑๕/๑๐/๒๕๕๒
๑๗/๐๒/๒๕๕๓
๑๙/๑๒/๒๕๕๒

๒๔/๐๙/๒๕๕๒
๒๗/๐๓/๒๕๕๓
๒๑/๐๒/๒๕๕๓
๒๘/๑๐/๒๕๕๒

๐๕/๐๑/๒๕๕๓
๑๓/๐๘/๒๕๕๒
๑๖/๑๐/๒๕๕๒
๒๖/๐๗/๒๕๕๑
๑๒/๐๓/๒๕๕๒

๐๕/๐๓/๒๕๕๒
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

๑๐/๐๓/๒๕๕๑
๒๓/๑๑/๒๕๕๑

๐๖/๑๑/๒๕๕๑
๑๓/๐๕/๒๕๕๑
๑๒/๐๕/๒๕๕๑
๑๖/๐๑/๒๕๕๑
๒๔/๐๙/๒๕๕๑
๑๗/๐๘/๒๕๕๑
๑๙/๐๖/๒๕๕๑
๒๖/๐๗/๒๕๕๑
๑๖/๐๑/๒๕๕๑
๑๓/๑๑/๒๕๕๑

๑๓/๐๘/๒๕๕๑
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

๐๙/๐๓/๒๕๕๒

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
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
วัดสุวรรณาราม
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
วัดสุวรรณาราม
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
วัดสุวรรณาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
วัดบุพพาราม
โรงเรียนบ้านสนวน
วัดมงคลนิมิตร

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๖๕

เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปญญากร
เด็กชายพีรวัส
เด็กหญิงวรรณนภา
เด็กหญิงวริศรา

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๗๐ เด็กชายเศรษฐศักดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายชนินทร
เด็กชายธนพล
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงสิรินยา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุภาศิณี
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กหญิงอรัญญา

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๘๕ เด็กหญิงกฤษฎาภา
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๒๙๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๒๙๙๙

เด็กชายธไนนิษฐ์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายนฤสรณ์
เด็กหญิงพิมพ์อร
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายศิรวิชญ์
เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงสุลักขณา
เด็กหญิงอัจฉราพร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กชายปภพ
เด็กชายวิชญ์พล

นามสกุล
ปนตะคุ
รัสเสมอ
มุ่งดี
โกรกกลาง
คำแพง
เลาะหะนะ
ดำจันทร์
หงษ์อินทร์
ยุงสันเทียะ
หลงพิมาย
สุโรรัมย์
แข็งธัญกิจ
ทับวอ
สัพเนตร
สามารถรัมย์
ทองซา
ทองธิสาร
สารีคง
โพธิ์สีดี
มาราศรี
สครรัมย์
อินทพันธ์
สุแดงน้อย
ทวีโรจน์ชัย
ปลัดครบุรี
บุราคร
แจ่มอนงค์
สังรัมย์
ไชยศล
ไชยศล
ชนะโม
กิจธนศิริ
พิมพ์แหวน
มุ่งดี
สองสี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนวน

๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนวน
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนวน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนวน
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนวน
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนวน
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนวน

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๐๐ เด็กหญิงสุกานดา ครองไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๐๑ เด็กหญิงสุทัตตา

๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๐๒ เด็กหญิงเจนจิรา
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๐๓ เด็กหญิงกรกนก
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๐๔ เด็กชายกฤษณภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๐๕ เด็กชายกฤษติชัย
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๐๖ เด็กหญิงขวัญจิรา
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๐๗ เด็กชายจักรพงษ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๐๘ เด็กชายณฐกร
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๐๙ เด็กชายณัฐพล
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๑๐ เด็กหญิงณัฐวรา

เด็กชายเตชินท์
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๑๒ เด็กหญิงธนพร
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๑๑

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๑๓ เด็กหญิงธนัชชภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๓๔

เด็กชายธนาธร
เด็กชายนฤดม
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายปรานเมธ
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายมาวิน
เด็กหญิงรตนพร
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงศศิพิมพ์
เด็กชายเศกสม
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายอานุภาพ
เด็กชายอุดมทรัพย์
เด็กชายธนโชติ

พงศ์สว่าง
จันทร์ย้ิม
อุ่นใจ
เพียงไธสง
หมัดเต็ม
ลายเงิน
บุญโคดม
รัตนดี
ศาลาแดง
ติวงษา
แตงแก้ว
อาสาคะติ
โยกโทก
สาธร
โสภาวัน
เวฬุวนารักษ์
ดินไธสง
โพธิ์ศรีดี
บุญเที่ยง
หาดี
ที่รัก
บุญนะ
บุญเขื่อง
ผลทำมา
มากศรี
หลวงศรีภูมิ
ทมถา
หาสูง
นาคศรี
บุญเขื่อง
ทานคำ
วรรณกิจ
นาคชุ่ม
พังคะโส

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกล่าม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
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
วัดชัยศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายกิตติภพ
เด็กหญิงขวัญรัตน์
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กชายจักรภพ
เด็กชายณัฐยศ
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภัทรวรรธ
เด็กชายภูมิรพี
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงภัทรลดา
เด็กหญิงธนกมล
เด็กชายมานะชัย
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายศุภลักษณ์
เด็กชายสุรพัศ
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงรจนา
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายสุทิวัส
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงทิพย์เกสร
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงพัทธรวี
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายชัยเชษฐ์

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๔๔

นามสกุล

หมั่นนอก
เสทียนรัมย์
หาลี
ยอดนิลตระกาล
ปะนามะตัง
โคนอก
สะเทียนรัมย์
โพธิ์พันธุ์
วงศ์ศิริ
ศรีสวัสดิ์

บุตรมาตร์
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๔๖
พุทธานุ
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๔๗
พรหมพล
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๔๘
บุญกระโทก
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๔๙
เขื่อนมั่น
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๕๐
แหลมเพชรชัย
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๕๑
กู้ถมลาย
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๕๒
ปกเคทา
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๕๓
จำปามูล
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๕๔
เขียดจะโปะ
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๕๕
แสนสนิด
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๕๖
ปะเกาทัน
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๕๗
ภูวงเรือง
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๕๘
นิยม
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๕๙
ช่วยจะโปะ
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๖๐
รักพร้า
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๖๑
มาศเลิง
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๖๒
พันธมิตร
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๖๓
ปกกาวะลา
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๖๔
เหล่ากลาง
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๖๕
แสงศรี
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๖๖ เด็กหญิงณัฎฐวรรณ รักกลาง
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๖๗ เด็กชายณัฐภัทร ทัดจะโปะ
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๖๘ เด็กชายธนวัฒน์ พิศวงษ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๖๙ เด็กชายพลวัต
ปราบจบก
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกล่าม

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกล่าม
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระคูณ
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี

๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโนนสำราญ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโนนสำราญ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโนนสำราญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดชัยศรี
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดโนนสำราญ
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง
วัดลุงม่วง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๘ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๗๐ เด็กหญิงพิชามญชุ์ สะเทินรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๗๑ เด็กหญิงพิณณ์ประภา
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๗๗

เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายรามิล
เด็กหญิงศตพร
เด็กชายสุชาครีย์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายกฤษฎา

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๗๘ เด็กหญิงกัญญาพัชร
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๗๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๘๐ เด็กหญิงจารุมณช์
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๐๙๘

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิตติสุดา
เด็กหญิงจิรารัตน์
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กชายฉัตรพล
เด็กหญิงชญานิน
เด็กหญิงชญานินท์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายชินพงศ์
เด็กชายโชติธนะ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนันษพงศ์
เด็กหญิงธิดากานต์
เด็กชายนฤภัทร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงบุญศิริ

บร ๔๕๑๖๓/๓๐๙๙ เด็กหญิงเบญญาพร

บร ๔๕๑๖๓/๓๑๐๐ เด็กหญิงเบญญาพร
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๐๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๐๒ เด็กหญิงประภาภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๐๓ เด็กหญิงประภาภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๐๔

เด็กชายพชรพล

พุ่มเรือง
จันทร์วิเชียร
จงแต่งกลาง
ผลสิน
สุเรรัมย์
ฮวบสูงเนิน
อ่อนลำไพ
สบายดี
ละอองเอก
คีรีรมย์
สุวรรณจันทร์
เคยดอน
ศรีอัดชา
จันทร์แจ้ง
นามยุดา
ชินโคตร
โตคีรี
นวนงาม
อ่อนนางรอง
ดวงแก้วมณี
น้อยบุดดี
มากสลา
เณรเกิด
นาหลุบเลา
จิตรวงศา
เหล็กคร่าน
สุตัญตั้งใจ
เพชรวิเศษ
จันทะสุทธิ์
วิชัยกูล
ดวงคำ
บัวงาม
สงสุระ
ประชิดครบุรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง

๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลุงม่วง
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายพรพิพัฒน์ ปกเคเต
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๐๖ เด็กหญิงพรอารี โพธิ์แสงดา
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๐๗ เด็กหญิงพลอยชมพู ลิ้มเรืองวัฒนกุล
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๐๘ เด็กหญิงพิชชาพร จันทร์เปล่ง
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๐๙ เด็กหญิงพิชญานันต์ กองเพ็ชร
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๑๐ เด็กหญิงพิมพ์ปวีย์ ไต้สำโรง
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๑๑ เด็กชายพีรภัทร แสนตื้อ
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๑๒ เด็กชายแพนกวินทร์ มงศิริ
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๑๓ เด็กหญิงภรณ์พัฒชา สุทธิสมพงษ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๑๔ เด็กชายภัทรพล อินตะนัย
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๑๕ เด็กหญิงภัทราพร ลาภเจริญ
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๑๖ เด็กชายรภีพัทร ม่วงคะลา
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๑๗ เด็กหญิงรุ่งทิวา ส่งศรี
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๑๘ เด็กหญิงวรรณศิริ กุลชาติ
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๑๙ เด็กหญิงวราภรณ์ ภูกาบเพชร
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๒๐ เด็กหญิงวริศรา วิลาไชย
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๒๑ เด็กชายวัชรพงศ์ อินทร์นอก
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๒๒ เด็กชายวีรวัฒน์ มะณีโชติ
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๒๓ เด็กชายศุภณัฐ
ลีประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๒๔ เด็กหญิงสุนิตตา พายไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๒๕ เด็กหญิงสุพิชชา อินทร์สูงเนิน
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๒๖ เด็กหญิงอภิชยา อ่อนต่าย
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๒๗ เด็กหญิงอรจิรา จาระณะ
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๒๘ เด็กหญิงอัญญารัตน์ เชี่ยวชาญ
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๒๙ เด็กหญิงอัมรินทร์ ลีโอนาร์โด
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๓๐ เด็กหญิงอาทิตยา สมานทอง
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๓๑ เด็กชายกรวิชญ์ มะโรงมืด
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๓๒ เด็กชายพีรพัฒน์ เพิ่มพูน
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๓๓ เด็กชายวัชรพงษ์ ภานนท์
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๓๔ เด็กชายวิชยา
แทนเคน
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๓๕ เด็กหญิงศรินญา สุขเจริญ
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๓๖ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สร้อยจิตร
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๓๗ เด็กชายโสภณ
แวงดงบัง
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๓๘ เด็กชายอดิษร
โตเขียว
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๓๙ เด็กชายจักรภพ ทวีพูน
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนมารดาวนารักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกลอย

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกลอย
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกลอย

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

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
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกลอย
วัดโคกสมบูรณ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๑๔๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๔๑ เด็กหญิงฐิติกาญจน์

เด็กหญิงนลิน
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๔๓ เด็กชายปรเมศวร
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๔๔ เด็กชายสยม
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๔๒

บร ๔๕๑๖๓/๓๑๔๕ เด็กหญิงกมลลักษณ์

เด็กชายคิมหันต์
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๔๗ เด็กชายชวนากร
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๔๘ เด็กหญิงธนภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๔๙ เด็กหญิงธันยพร
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๔๖

บร ๔๕๑๖๓/๓๑๕๐ เด็กหญิงประกายดาว
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๑๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๑๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๗๔

เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพจน์ศิริ
เด็กชายวายุ
เด็กชายอนันดา
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายจิรทีปต์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กหญิงรัตนพร
เด็กหญิงวิมลตา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายกลยุทธ
เด็กชายจรัล
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงจิดาภา

นามสกุล
แก้วศุกร์
คำหวัน
ชูจังหรีด
ทวีพูน
ทวยมา
ยศรุ่งเรือง
นนทะนำ
เดชใสสิงห์
สะตะ
โตคีรี
ปานาตา
เสนาบูรณ์
อักษรพิมพ์
ธงฉัตร
พูนพิน
เพชรนา
สระกระโทก
พลขุนทด
แร่กระสิน
มุขประดับ
พีรสวัสดิ์ไพศาล
พ่อค้า
จันทชารี
สมศรี
จันทชารี
ไตรคุณ
บุญศรี
ทบวงศรี
เฮงอนันต์ชัย
พลขุนทด
บุตรพรม
สมรื่น
ก้านโศกกลาง
มีบุญ
สกุลมหาบดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ ๔)
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดโคกสมบูรณ์
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๑ / ๑๓๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๑๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงญาณิกา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณัฐวิตา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กหญิงสุขิตา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอจลยา
เด็กชายอัยการ
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายไอดิน
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงจัสมิน
เด็กชายฐปนวัฒน์
เด็กชายณชัย
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงเพ็ชรัตน์
เด็กหญิงรักนะ
เด็กหญิงลัดดาพร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงลักขณา
เด็กชายวงศธร
เด็กชายวทันยู
เด็กหญิงอัญชลี

บร ๔๕๑๖๓/๓๑๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๑๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๑๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๑๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๐๙

นามสกุล

พนมใหญ่
สนธิ
ละห้อย
บุญมั้น
มุราษี
กอกลาง
วงศ์ทะริด
ภูมินานอก
พันตรา
พงษ์ศิลา
น้อมสูงเนิน
โพธิ์นางรอง
ตันสุ
เรือนชิน
อสิพงษ์
อินเปล่ง
เอื้อนไธสง
กรีน
โพธิ์นางรอง
ไม้กระโทก
เหมวิหค
บุญเต็ม
จิตนา
นารี
สูตรกระโทก
ศรีเพชร์
ศิริรึก
บำเพ็ญพงษ์
แกล้มกล้า
ชุ่มชาลี
มนตรีชัย
บุรีรัมย์
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปตตะพี
เด็กชายจิรภัทร สุเลนรัมย์
เด็กชายจิรวัฒน์ สาสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโคน

๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหูทำนบ
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหูทำนบ
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหูทำนบ

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหูทำนบ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

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
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดชัยมงคลวนาราม
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๒ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๑๐

เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กชายชลกร
เด็กชายชุติวัต
เด็กหญิงนิลาวัลย์
เด็กหญิงประติมา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพลอธิป
เด็กชายพีรยุทธ
เด็กชายวงศกร
เด็กชายศราวิน
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กชายฉลองชัย
เด็กชายธีรวิชญ์
เด็กหญิงกานต์นภา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กชายนาวิน
เด็กชายพีรดนย์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายศกลวัฒน์
เด็กชายศิริพงศ์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงจีราวรรณ
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศุธาสินี
เด็กชายสธน
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอนุภัทร
เด็กหญิงดารากมล
เด็กชายส่องแสง
เด็กชายกูลนุวัฒน์

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๒๒

นามสกุล
ย่อยกระโทก
เจริญยิ่ง
ราชประโคน
แย้มโกสุม
ทุมทอง
ขันอาสา
แทนมูล
บุญเทพ
มิ่งเมือง
รองกระโทก
เดชสันเทียะ
นะพรรัมย์
โพนมณีศักดิ์

จันดาไชย
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๒๔
ทันลา
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๒๕
ทีไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๒๖
โพธิ์เงิน
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๒๗
ดวนจันทึก
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๒๘
มีภักดี
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๒๙
วงษ์บุตร
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๓๐
ไพรจิตต์
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๓๑
ชัยมงคล
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๓๒
ทรัพย์โภชน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๓๓
สิงห์ภูงา
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๓๔
อ่อนห้างหว้า
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๓๕
เทพภิบาล
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๓๖
อ่อนหางหว้า
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๓๗
ดวงกลาง
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๓๘
สุริเย
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๓๙
สีสันงาม
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๔๐
แสนสุข
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๔๑ เด็กหญิงจันทร์หอม บุขุนทด
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๔๒ เด็กชายชนาธิป บุหลี
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๔๓ เด็กชายภานุวัฒน์ เชิดชาติ
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๔๔ เด็กหญิงรัชนี
พรบุญ
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๒๓

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนไฮ

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนไฮ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองครก
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองครก
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระสัง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๓ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๔๕

เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายวิศิษฏ์
เด็กหญิงศุกัญญา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายกิติพงษ์
เด็กชายคณาธิป
เด็กชายธนกร
เด็กชายธัญวรัตม์
เด็กหญิงปวิรศา

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๕๕

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๕๖ เด็กหญิงพัชราวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๖๑

เด็กหญิงภาวิณี
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงสุธาลินี
เด็กชายอมร
เด็กหญิงกรกนก

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๖๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๗๙

เด็กหญิงจุรีรัตน์
เด็กชายชินบัญชร
เด็กหญิงณิชาพัชร์
เด็กหญิงณิชาวีร์
เด็กชายตรีภพ
เด็กชายธนชิต
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กชายปวริศร์
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงภาวิดา
เด็กชายสโรชา
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงกุลนันท์
เด็กหญิงณัฐริกา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ฐานะ
ทองคำสาร
วังษ์น้อย
ปะทุมมา
มงคลเกตุ
พมูลพิลา
ชุ่มหมื่นไวย
ไหมพรหม
สมภาร
เจตสิทธิ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระสัง

สีหงษ์
พันธ์ฉลาด
ดีประเสริฐ
เสนาบุญ
บุบผา
หลวงวงษ์
เศตพันธ์
ศรีคุณ
สุขจิตต์
สายบุญสา
วันโสภา
วันโสภา
สิมสีดา
จันทา
พิมวงศ์
เสนามาตย์
พูพวงจันทร์
สีมันตะ
แก้วผง
จันทะวะฤทธิ์
ชุมพล
พงษ์ศรี
ชาภักดี
สะตังรัมย์
ชุมพล

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๔ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายศุภสันต์
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๘๑ เด็กชายอนุภพ
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๘๐

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๘๒ เด็กหญิงกมลลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๙๑

เด็กหญิงกุศริน
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายธนพร
เด็กหญิงนบพจิรา
เด็กชายบวรรัตน์
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงวรัญญาร์

บร ๔๕๑๖๓/๓๒๙๒ เด็กหญิงวันทกานต์

เด็กหญิงศุภัชญา
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๙๔ เด็กชายสิรสิทธิ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๙๕ เด็กชายอดิศักดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๙๖ เด็กหญิงกลนิชาณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๙๗ เด็กชายกันตินันท์
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๙๘ เด็กหญิงณัฐสิณี
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๙๙ เด็กหญิงนฤมล
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๐๐ เด็กหญิงอัยยา
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๐๑ เด็กชายธนันชัย
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๐๒ เด็กหญิงนิธิกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๐๓ เด็กชายนิรัติ
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๐๔ เด็กชายบริพนธ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๐๕ เด็กหญิงประภัสสร
บร ๔๕๑๖๓/๓๒๙๓

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๐๖ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๐๗ เด็กหญิงแพรพรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๑๔

เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงรัตนา
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงอธิษฌา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภิญญา

นามสกุล
พรหมจันทร์
โสมไธสง
เหงี่ยมสูงเนิน
บุตรมณี
มิลยะกากี
โกรัมย์
โนมายา
โสดผักแว่น
โพธิ์กระโทก
หินลาด
ช่างกลึง
ริมไธสง
ปานทอง
กะการดี
มาประจวบ
ขำเอนก
ที่รัก
กล้าแข็ง
กลพิมาย
ศรีสมพงษ์
ภู่ระหงษ์
ทึมกระโทก
เพ็งประพัฒน์
เนตรสูงเนิน
โทสันเทียะ
เก้ารัมย์
พลพันธ์
ปจจัย
พันเหลา
โพธิ์ศรี
เสือประโคน
ศาลางาม
เนตรสูงเนิน
แดงกันลัน
ศรีทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดแท่นทัพไทย
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดผไทรวมพล
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๑๕

เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงกัณญิกา
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงสิริยา
เด็กหญิงสุพนิตา
เด็กชายชวัลลักษณ์
เด็กชายชัยพัฒน์
เด็กชายณัฏฐากร
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายนตะวัน
เด็กชายนพพล
เด็กชายบัญชา
เด็กหญิงปกายดาว

ปลัดประโคน
ชะนุดรัมย์
โพธิ์คาม
มุ่งฝอยกลาง
โตสุข
ชายประโคน
ภูบุญพรม
รักพินิจ
สระแก้ว
แพงบุดดี
ชุมเสนา
เอมโอษฐ
สุดวิลัย
หงษ์หา
ภาษาเวศ
บุตรมาลา
นิลบารันต์
วงษ์นาค
ผิวละออง
แพทย์เมืองจันทร์
พยุหะ
ขุ่มด้วง
ชำนาญเนาว์
ชำนาญเนาว์
ดาประโคน
ทรารัมย์
กำเนิดศรี
ภูบุญพรม
พยุหะ
เพชรกระโทก
สระแก้ว
จันทคาต
เสาร์ศรี
สุชิรัมย์
ลาขุมเหล็ก

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๓๐

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๓๑ เด็กหญิงพลอยรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๓๗

เด็กชายพิทวัส
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวิมลศิริ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกมลพร

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๓๘ เด็กหญิงกมลวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๔๙

เด็กหญิงกันย์สุดา
เด็กหญิงกิตติยา
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กชายศุภวิทย์
เด็กหญิงสุชีราพร
เด็กหญิงสุภารัตน์
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกมลพิชญ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาระแนะ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดศรีทายาท
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๕๐

เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายคณพศ
เด็กชายคุณาวุธ
เด็กหญิงชญานี
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กชายแซมซั่น
เด็กหญิงณัชชาอร
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายธนัช
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงธันยา
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายนันทพงศ์
เด็กหญิงนิศาชล
เด็กชายบรรณวัชร
เด็กชายบัญญวัต

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๗๘

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๗๙ เด็กหญิงเบญจวรรณ

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๘๐ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงประคอง
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๘๒ เด็กหญิงปริณดา
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๘๓ เด็กหญิงปารีณา
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๘๑

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๘๔ เด็กหญิงปุริมปรัชญ์

นามสกุล
แสนรัมย์
ถิ่นสูงเนิน
คำทองหลาง
แสงปก
กระบัตรทอง
อิทธิพัฒนพงศ์
ดวงอานา
เที่ยงปา
ทิพย์อักษร
พะเนา
จุฬามณีอำไพ
นันทพันธ์
ฉัตรวรรณมาศ
พูนกลาง
เทียนทอง
ก้อนคำ
หลาดไธสง
ศรีหอม
บุญสน
ประยงค์หอม
สืบเทพ
หลาดไธสง
แก้วใสย์
ถัดจอหอ
เซียะรัมย์
สวัสดีลาภา
เกตุแก้ว
สินธศักดิ์สิริ
จันทร์สะอาด
หอมดวงสี
เสาโร
ศรีสวัสดิ์
มุ่งชอบกลาง
จันสองจัน
รัตนวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๘๕

เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายพันพิชิต
เด็กหญิงพิชญนาถ
เด็กหญิงพิชยา
เด็กหญิงพิมญดา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๙๐

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๙๑ เด็กหญิงพิมพ์มาดา
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๙๒ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๙๓ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๓๙๘

เด็กหญิงภัคญา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงมัญชุสา
เด็กหญิงมาริษา
เด็กชายรชฏ

บร ๔๕๑๖๓/๓๓๙๙ เด็กหญิงระพีพรรณ

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๐๐ เด็กชายรัฐศาสตร์

เด็กหญิงรุ่งฟา
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๐๒ เด็กหญิงฤทัยรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๐๓ เด็กหญิงลภัสรดา
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๐๔ เด็กหญิงลลิตา
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๐๑

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๐๕ เด็กหญิงลิสลาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๑๙

เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงวรินทิรา
เด็กชายวิกรม
เด็กหญิงศศิชา
เด็กหญิงศศิภา
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสิปปกร
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสุธินีนุช
เด็กหญิงสุพพัตรา

นามสกุล
อินทร์ศิริพงษ์
บางพิมาย
เชิญรัมย์
เต็มส้ม
สารัมย์
บูราณศรี
แก้วนาพันธ์
จันทาอ่อน
อุดมศิริ
หลวงวงษ์
แก้วเชียงทอง
เจริญพร
วงศ์เพ็ญ
ดาลุนฉิม
จันทบาล
นาควิเศษ
ชัยเกตุ
โพธิสาร
ทับขวา
คิมรัมย์
วิไลฤทธิ์
จุ้ยหมื่นไวย์
กล่อมไธสง
วรมาลี
แก้ววัน
สมสุข
สุขปาน
สุขปาน
ลบสันเทียะ
คงสันเทียะ
โสมาบุตร
วิจิตรศักดิ์
วิชัยรัมย์
เนตรวิลา
พรมดอนกอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ 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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๘ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กหญิงสุวิมน สุระโชติ
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๒๑ เด็กชายอชิรวิชญ์ ทองแย้มธนาวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๒๒ เด็กหญิงอภิชญามญชุ์ เภสัชชา
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๒๓ เด็กหญิงอรสา
พุดทะเล
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๒๔ เด็กชายอันดา
ศรีสืบมา
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๒๕ เด็กหญิงอินทิรา เลี่ยมไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๒๖ เด็กหญิงเบญญาภา วรฐิติ
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๒๗ เด็กหญิงปณิดา พรมมาป
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๒๘ เด็กหญิงอภัสนันท์ สุทธิธรรม
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๒๙ เด็กหญิงสิริวรรณ โทนสังข์อินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๓๐ เด็กหญิงกนกวรรณ เสาวพันธ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๓๑ เด็กหญิงคริณรัตน์ สินจังหรีด
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๓๒ เด็กชายธนัชชา ศรีมาตร
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๓๓ เด็กหญิงภัทรวดี ดาโสม
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๓๔ เด็กหญิงเครือฟา ศาสตร์พงษ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๓๕ เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตาชูชาติ
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๓๖ เด็กหญิงกมลวรรณ ทันกลาง
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๓๗ เด็กหญิงกัลยา
จิตรไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๓๘ เด็กหญิงกัลลยา นิมิตร
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๓๙ เด็กชายจิรภัทร แจ๊ดสันเทียะ
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๔๐ เด็กหญิงจิรัชญา ภูวงค์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๔๑ เด็กชายชนะชัย ซิวแพร
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๔๒ เด็กหญิงชนาพร ปะราพจน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๔๓ เด็กหญิงฐิติกา
มิมะรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๔๔ เด็กชายธนพร
มีแก้ว
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๔๕ เด็กหญิงธนัชญา ประสานศักดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๔๖ เด็กหญิงธัญญภรณ์ ธีรพงศานุรักษ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๔๗ เด็กหญิงธิดา
โสปญหาริ
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๔๘ เด็กหญิงนริศรา อัปมา
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๔๙ เด็กชายนัดตะวัน หวังดี
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๕๐ เด็กหญิงปวันรัตน์ ปลัดกอง
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๕๑ เด็กหญิงปยมาพร ทนช่างยา
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๕๒ เด็กหญิงปยะรัตน์ หงษ์โยธี
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๕๓ เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์ หงษ์จันอัด
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๕๔ เด็กชายรุ่งเกียรติ สาจะโปะ
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๒๐

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนไตรคาม
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดสุภโสภณ
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
วัดน้อยหนองหมู
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 ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๕๕

เด็กหญิงวนัสนันท์
เด็กชายวิสารัตน์
เด็กหญิงวีรจีเนีย
เด็กหญิงวีรภัทรา
เด็กหญิงศุภารัตน์
เด็กชายสมเกียรติ
เด็กชายสุกฤษฏิ์
เด็กหญิงสุขพัชรีพร
เด็กหญิงสุชานุช
เด็กหญิงสุฌาฎา
เด็กหญิงสุดที่รัก
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอภิรดา

แท่งทอง
อบอุ่น
ตอร์เร
พันธ์งาม
จันทร์แดง
จันทร์เพ็ญมงคล
อุทัยมา
ศรีทอง
โพธิ์เงิน
สนธิรัมย์
จันทะวงค์
คล้ายนุช
เตียงจันทร์
พรมมาแสง
มียา
ยินดี
มุ่งกลาง
อนันมา
ปะทะกะ
ทองเหลืองพล
ผลเจริญ
แซ่เตียว
ไผ่นอก
บุรานอก
ทาโยหา
หอมวัน
คูณขุนทด
ชิดเจริญอยู่
บุญเลิศรบ
สุกมลวิไล
พลดงนอก
แสวงรัมย์
เรี่ยรัมย์
ทิยา
ธีระปรีชา

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๖๗

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๖๘ เด็กหญิงกนกกาญจน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๗๕

เด็กชายทิวากรณ์
เด็กหญิงพชรพร
เด็กหญิงศรีลดา
เด็กหญิงพัชรีภรณ์
เด็กชายภูวนาท
เด็กชายรหัสชนะ
เด็กชายรพีพัชร

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๗๖ เด็กชายจันทรกานต์

เด็กชายชัยภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๗๘ เด็กชายพงษ์พัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๗๗

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๗๙ เด็กหญิงพัชราภรณ์

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๘๐ เด็กหญิงพัชราภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๘๙

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงวรลักษณ์
เด็กชายศิริศักดิ์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายแอนดริว
เด็กหญิงพัชรมัย
เด็กชายชัชชัย
เด็กหญิงอุบลวัลย์
เด็กหญิงกิจติญา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวรเวทวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม
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
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดบ้านขามน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นโท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๐ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๙๐

เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงพรนิภา
เด็กชายศรจักร
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงสุฐิตา
เด็กหญิงอนิตยา
เด็กชายกสิวัฒน์

พันธมาศ
ปราบภัย
บุญทูล
พันธ์โภคา
ฉิมจารย์
นามนุ
นามโคตร
ทาคำสุข
เทือกสา
โฉมงาม
แพทย์เมืองจันทร์
วุฒิยา
ศิริ
สุมาลุ
งาหอม
ศรีอำนาจ
ธรรมยุติ
กาลกะสัง
บุตรงาม
ทัดทา
โพธิ์ศรีทอง
ไชยคำมิ่ง
สิลาสิทธิ์
โอนรัตน์
ดวงสุทา
ลาคำสี
กุลศิริ
แนมขุนทด
ชินหัวดง
บวชสันเทียะ
บานกลีบ
เพชรเมือง
รอดกลาง
เขื่อนมั่น
อินทร์นอก

บร ๔๕๑๖๓/๓๔๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๔๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๐๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๒๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงตรีนุชนาถ
เด็กชายธนรัชต์
เด็กหญิงพัทรวี
เด็กชายพันธวัช
เด็กชายพิชิตพงษ์
เด็กชายภาวิต
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กหญิงอัญญาฎา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายกิตติธร
เด็กชายชนาภัทร
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายณัฐดนย์
เด็กหญิงดารินทร์
เด็กชายไตรเทพ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายพลัฏฐ์
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายมังกร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ

๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
วัดบ้านขามน้อย
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
วัดเก่าดอนอะราง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๑ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๒๕

เด็กชายรังสิโรจน์
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายสหภาพ
เด็กชายหริศ
เด็กหญิงอรธิมา

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๓๐ เด็กหญิงอริศราภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๓๗

เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกิตติชัย

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๓๘ เด็กหญิงณัฐธิดามาส

เด็กชายณัฐนันท์
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๔๐ เด็กชายทัศน์ทวัน
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๔๑ เด็กหญิงทิพารมย์
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๔๒ เด็กหญิงภัทรา
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๔๓ เด็กชายวัชชิรากรณ์

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๕๘

เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กหญิงศิวพร
เด็กชายศิวัช
เด็กหญิงอรทัย
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กชายภัทรบดี
เด็กชายชินกฤต
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงอรกมล
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กชายปฏิพัทธิ์

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๕๙

เด็กหญิงปานดาว

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๕๗

นามสกุล
บุญตะลา
ศรีโย
เสกรัมย์
บุตรวิชา
เจริญดี
ค้าสุกร
ดำสนวน
เคลือแก่นแก้ว
เลิศไธสง
จันภูวงศ์
ชูชาตรี
ศรีจันทร์
ภิรมย์ภักดี
นกหงษ์
จำนงค์ประโคน
แจ่มใส
ชาวบุรี
พิมพ์พา
ทั่วเทพพิทักษ์
แก้วเหลือง
แจ่มใส
แจ่มใส
กระแสอินทร์
พิงเพชร
ทรงประโคน
มาเสมอ
เหมือนประโคน
ดุสิตา
เทศประสิทธิ์
ยามประโคน
ชาติสมบูรณ์
เสมอภาค
ประกอบดี
ชอบมาก
อินทร์ช่ืน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเจริญ

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเจริญ

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกเจริญ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกเจริญ
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแพงพวย
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปราสาท
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปราสาท
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกชุม

๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกชุม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดโคกเจริญ
วัดบ้านแพงพวย
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๒ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๖๐

ชื่อ
เด็กชายมงคล

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๖๑ เด็กชายวรรณวรรธน์

เด็กหญิงวารุณี
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๖๓ เด็กหญิงศรัยฉัตร
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๖๔ เด็กชายสรศักดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๖๒

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๖๕ เด็กหญิงปรางค์แก้ว
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๖๖ เด็กหญิงพรประภา
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๗๖

เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายยศวรรธน์
เด็กชายวรกฤต
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กหญิงสุภานิชา
เด็กหญิงกัญญาพร
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายธีรวัฒน์

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๗๗ เด็กหญิงลักษณ์นารา
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๙๔

เด็กหญิงสาริกา
เด็กชายกิตยา
เด็กหญิงขวัญมุก
เด็กหญิงจิราภัค
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนพภัสสร
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กชายบุรินทร์
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงลินลดา
เด็กหญิงศิรัญญา
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายโอลิมปค
เด็กชายพงศธร

นามสกุล
จักษุดำ
สิทธิสังข์
จำนงค์ประโคน
ศรีแก้ว
แคล้วณรงค์
เปาจันทึก
นิลกิ่ง
ชาเหลา
บุญพันธ์
สอประโคน
ชัยประโคน
กล้าหาญ
วิเวกรัมย์
ทรงราศรี
กรุกรัมย์
ประประโคน
สามีรัมย์
เพ็งดวงใหญ่
การเพียร
คำเกิด
มากแสน
ตรวจมรรคา
หลอมนาค
รัฐอินทร์
ประกายแก้ว
เครือเนียม
วิเลศ
ปุยะติ
ยามประโคน
เกิดมีเพียร
โสมะมี
เพ็งสีแสง
แก้วเอก
คล่องปาก
นาทองคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกชุม

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกชุม
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแบก
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแบก

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแบก
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแบก
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะแบก

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแบก
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแบก
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเขว้าศึกษา

๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเขว้าศึกษา

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเขว้าศึกษา
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาชัน
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาชัน
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาชัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดมะขามเจรอะ
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกขมิ้น
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๓ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๕๙๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๕๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนพล
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงนราธิป
เด็กชายนิติธรรม
เด็กชายบุญพริ้ง
เด็กชายปติภัทร

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๐๓ เด็กหญิงพรรณระพี
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๒๘

เด็กชายวรุต
เด็กชายสามารถ
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กชายสุทธิ
เด็กชายอภินัทธ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธันยา
เด็กหญิงธันวารักษ์
เด็กชายธาวิน
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงนิรามัย
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงเพียงขวัญ
เด็กหญิงรัฐกานต์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายอัฑฒกร

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๒๙ เด็กหญิงกานต์กนีย์

นามสกุล
โกรัมย์
ทองโยง
เกษมบุญ
สาโล
ทนงดี
ชิตเจริญ
โกรัมย์
ลอกประโคน
รุ่มรวย
จันทร์พูน
กาดรัมย์
ทนงดี
จรูญชีพ
แซ่ตัง
เรียงเงิน
สุดดี
หลอมนาค
เสริมผล
เชิดโกทา
ศรีสุข
จันทร์ครบ
รักกลัด
กางรัมย์
ได้ทุกทาง
โยธาประโคน
ห่วงประโคน
เสาะหาได้
ปุริสังข์
ประกายแก้ว
สุรินทราบูรณ์
นกพรหม
แสงสว่าง
กางรัมย์
แสนศิลป
อินทร์โสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมะมัง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะมัง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดโคกลำดวน
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเสม็ดกันตาราม
วัดเกาะแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๓๐

เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กหญิงณัฏฐิกา
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงภัทรศยา
เด็กชายสุรพัศ
เด็กหญิงอาภัสรา

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๓๗

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๓๘ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กหญิงสลินดา
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๔๐ เด็กชายธีรภัทร

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๔๑ เด็กหญิงกนกวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๔๖

เด็กชายจารุกิตติ์
เด็กหญิงจุรีภรณ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนำอ้อย
เด็กหญิงนิสาชล

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๔๗ เด็กชายปชชญานันท์
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๖๔

เด็กชายพงศ์พิชญ์
เด็กหญิงพุธิตา
เด็กชายวิทยานันท์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายศิวภัทร์
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงขวัญรดา
เด็กชายธนพัต
เด็กชายธรรมรงค์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสภรณ์
เด็กชายปรเมฆ
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายวรเชรฐ

นามสกุล
เรืองศิลป
บุญรอดรัมย์
วะดีรัมย์
ดีสม
โกรัมย์
จันทร์ประโคน
ครุฑรัมย์
พุ่มจันทร์
นวนประโคน
สังขะโห
งามเลิศ
อินทวงค์
จำปาทอง
บุญเรือง
โตวารัมย์
ตองติดรัมย์
ศรีภา
ตะโสรัตน์
เดชกุลรัมย์
อ้วนทอง
ตุ่นยอด
เที่ยงตรง
เที่ยงตรง
ยุติธร
สัจจสังข์
สารพันธ์
ปญญาพิมพ์
นาคใหญ่
วงศ์จำปา
วิวัฒนาการ
แสงอรุณ
อัครวงค์
สังสีแก้ว
ไพลย์ดำ
สังสีแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกรี

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกรี
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสำโรง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสำโรง
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านประดู่
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดบ้านสำโรง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๖๕

เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิภวานี
เด็กชายชวนากร
เด็กชายธีภพ
เด็กหญิงนันทิพร

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๗๐

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๗๑ เด็กหญิงปญญพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๘๐

เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุประวีณ์
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงครองขวัญ

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๘๑ เด็กหญิงชนันทกาญน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๖๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๖๙๙

เด็กชายชนินทร์
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนันทภัค
เด็กหญิงนิชา
เด็กหญิงรมิดา
เด็กชายวิชยุตม์
เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายอนุกูล
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงทยิดา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กหญิงปาลิตา

นามสกุล
สีพา
โคตรพัฒน์
นามอินทร์
กิจนิธิบารมี
อนุไพร
ดีรัมย์
ดอกสะบา
เดือนแหร่รัมย์
ภูขลัง
เทวารัมย์
โอชารส
เอสาตี
จงใจหาญ
ไทยมะณี
บุญจูง
โอชารส
ประเสริฐแก้ว
หารวิชา
เลิศยะโส
ประเสริฐแก้ว
ยิ้มโกทักษ์
เยรัมย์
นนทศิริ
อ่อนสลวย
ดาศรี
วิรุฬห์ภูติ
เถิงใจ
พรหมมา
จิมานัง
เกษมสวัสดิ์
คะเซ็นเชื้อ
โจทย์รัมย์
เทวารัมย์
ช้อนรัมย์
ตันเองฉ้วน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงพลอง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามพิมาย

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามพิมาย

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง
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
วัดประชาชาติดงพลอง

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๐๐ เด็กชายพัชรดนัย ยีรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๐๖

เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงรุจรดา
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงสุภัลสรา
เด็กหญิงอินธิรา

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๐๗ เด็กหญิงปรางค์ทิพย์
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงชญานิล
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงธนิสร
เด็กหญิงกิ่งกนก
เด็กชายคณานนท์
เด็กชายชินวุธ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายศุภกฤษณ์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายณัฐพล

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๒๕ เด็กหญิงธัญญาภรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๒๖ เด็กชายสุกลณวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๓๔

เด็กชายอรุณ
เด็กหญิงฉันทิศา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายภาคิน
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงพิชญา

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามพิมาย

บุญมอญ
พิมายรัมย์
ธิบดี
คนยืน
ยิ่งรัมย์
เลิศยะโส
จุติประโคน
หอมจันทร์
ยีรัมย์
สุทโธ
หมายเจริญ
รูปสะอาด
ยันรัมย์
ดำริห์
เกื้อรัมย์
มุเมืองรัมย์
กล้าหาญ
ดำริห์
จิมานัง
สีโสพล
จิมานัง
จิมานัง
เยรัมย์
ยันรัมย์
ยีรัมย์
โพธิ
สิทธิวงศ์
จิมานัง
แสงกล้า
แซ่ลาย
บุทลี
มาเกิด
ราษกล
สุวรรณประเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามพิมาย

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามพิมาย
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาหนาม
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาหนาม
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาหนาม

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาหนาม
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดปาหนาม
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๓๕

เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายภูบดินทร์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายชินวุฒิ
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงสุมลรัตน์
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายจีรยุทธ
เด็กชายเดชดนัย
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงรัตนา
เด็กชายวีรพงศ์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายเอกกวิน
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายพีรชัย
เด็กหญิงสายฝน
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายชนากานต์
เด็กชายธนพงษ์
เด็กหญิงนิราภร
เด็กชายบุญฤทธิ์
เด็กหญิงปรายฟา
เด็กหญิงภลินี
เด็กหญิงสมฤดี
เด็กหญิงอุมาพร

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๖๔

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๖๕ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กหญิงกนิษฐา
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๖๗ เด็กชายกิตติธาดา
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๖๘ เด็กชายจักรกฤษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๖๙ เด็กชายฉัตรกมล
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๖๖

นามสกุล
พันธ์งาม
สุกศรี
โลหากาศ
เรียบสันเทียะ
ม่วงสำเภา
สุภผล
นามลี
เจียมสกุล
ขจัดโรคา
สิมพลีวัน
บุญเจิง
เนือนสกุล
จานิกร
เหลาสา
จิตสม
รินไธสง
จันนามอม
แก้วกำกง
จานิกร
ม่วงสำเภา
นิสังข์รัมย์
ม่วงสำเภา
โยธานันท์
แก้วยงกฎ
เกาะสระน้อย
เจริญเวช
สังสนา
ประจักษ์
สหุนิล
แก้วกำกง
พรหมโสฬส
รินทา
แก่นนวลศรี
มูระคา
มงคลชาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกเฟอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกเฟอง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดโคกไม้แดง
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดน้อยหนองหว้า
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๗๐

เด็กหญิงณัซชา
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กชายณัฐณกร
เด็กชายธีรากรณ์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายปภัสชล
เด็กหญิงปานแก้ว
เด็กชายภูริวัตน์
เด็กหญิงวชิรปานี
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวาสนา
เด็กหญิงวิภา
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กชายสฐาพร
เด็กหญิงสิระดา
เด็กชายอดิสร
เด็กชายอภิวรรธน์
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงกัณนิกา

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๘๘

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๘๙ เด็กหญิงจันทกานต์

บร ๔๕๑๖๓/๓๗๙๐ เด็กหญิงจันทกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๗๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงดวงดาว
เด็กหญิงเดือน
เด็กหญิงธนาพร
เด็กชายธีรโชค
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กชายภาคิม
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงวรรณนิดา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายศิริพงศ์

นามสกุล
ยาประโคน
ชูนางรอง
วิบูลย์กุล
แก้วกลม
เจริญขุนเทศ
สุมหิรัมย์
ลืมศรี
ดวงมาลัย
ภาสดา
แก้วกลม
โสประโคน
กุยลอยทาม
สัตรัมย์
เจริญขุนเทศ
สุขทวี
วุธวงศ์
บุญแสงส่ง
พูนเปรี่ยม
ประเสริฐวงค์
แกไทยสงค์
ฉากรัมย์
บุญฑาทิพย์
ปนอำนาจ
ทองโพธิ์
ไชยมงคล
ปกกาเว
แก้วกลม
แก้วกลม
ทิพนาค
ประกลม
รินทา
สุทธิประภา
แสนดัง
ดรชานนท์
ส้มจีน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๐๕

เด็กชายสมทบ
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุวิชา
เด็กชายอภิกฤษ
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงเกษร
เด็กหญิงพรธิดา

ทับกลาง
บุญสุข
โคตรอาสา
เปดสกุล
การเพียร
ชำนาญเชื้อ
ชมภู
ลักษณ์พลวงศ์
พันธ์โภคา
โจ๊ะโม๊ะ
บุตรดีขันธ์
ลักษณ์พลวงศ์
เหมวิหก
ชินวงค์
กำพังเทียม
วงสว่าง
แก้วม่วงพะเนาว์
ชำนาญกอง
วิธีดี
เสประโคน
บุญเกิด
ชินรัมย์
โสนางรอง
เมืองกลาง
ทองพระพักตร์
บุดตาพิมพ์
เกือกรัมย์
พุทธชาติ
แอะรัมย์
สอนศรี
ทองเลือม
สอนศรี
โกนกระโทก
ติระพงษ์
ศรีประดู่

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๑๒

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๑๓ เด็กหญิงพลอยไพลิน
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๑๙

เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงสุภชา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอรพิน
เด็กหญิงอุไรพร

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๒๐ เด็กหญิงกัลยากรณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๓๑

เด็กหญิงเกศิรินทร์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงจุฬามณี
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กชายกิจวัตร
เด็กหญิงจิรภัค
เด็กชายจิระศักดิ์
เด็กหญิงณัฐพร

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๓๒ เด็กหญิงดาวพระศุกร์

เด็กชายธนากร
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๓๔ เด็กชายธรรมดนย์
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๓๕ เด็กหญิงนภัสสร
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๓๓

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๓๖ เด็กชายบัลลังก์ฉัตร

เด็กหญิงพีรดา
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๓๘ เด็กชายรพีภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๓๙ เด็กหญิงวรรณพร
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๓๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๖/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองมดแดง
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
วัดหนองหว้า
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ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๔๐

เด็กชายวิชัย
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงอินทุอร
เด็กหญิงกมลนิตร์
เด็กหญิงกมลพร
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กหญิงกันนิกา
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายไชยมงคล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายทรงพร
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายปาราเมศ
เด็กชายพนมพร
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายยศกร
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายศิรวัฒน์
เด็กหญิงศุจิภรณ์
เด็กชายศุภเสกข์
เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กหญิงขจีวัลย์

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๖๗

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๖๘ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์

เด็กหญิงณพชร
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๗๐ เด็กหญิงณัชริญา

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๗๑ เด็กหญิงณัฐณิชารัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๗๒ เด็กหญิงธมลวรรณ

เด็กหญิงประภาวดี
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๗๔ เด็กหญิงปลายฟา
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๗๓

นามสกุล
เพชรดี
สนธิพันธ์
สมสามาลย์
สอนศรี
ลาพุฒ
โชคบัณฑิต
ชินรัมย์
บุญหวาน
ยอดคำ
ศรีแก้ว
เกิดนารี
เฌอรัมย์
เจริญสุข
โชคบัณฑิต
ประสันแพงศรี
บุญพบ
บุญยืด
ดังถวิล
อินสม
สุขเสริม
จงกลาง
กองนาคู
โลหะบาล
เกาะสูงเนิน
ตรวจมรคา
กาลอิน
ดังถวิล
มาประจวบ
ชำนาญทาง
โสนาพูน
เทียนวรรณ
ศรีผดุง
กิจเจริญ
พันธ์บัวแพง
สังข์สนิท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
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บร ๔๕๑๖๓/๓๘๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๘๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๘๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปนปนัทธ์ ปาโมกข์
เด็กหญิงพลอยชมพู วันศุกร์
เด็กหญิงพักตร์วิภา พูลสมบัติ
เด็กหญิงพัทธิยา เทพรักษา
เด็กหญิงพิชญาภา มาประจวบ
เด็กหญิงพิมพ์ภารดา รัชอินทร์
เด็กหญิงภัทรวดี มะลิรัมย์
เด็กหญิงรินลดา จันทรประไพ
เด็กหญิงวรกานต์ โค่นถอน
เด็กหญิงวรรณิสา ขยันนา
เด็กหญิงวรัญญา มาปด
เด็กหญิงสุนิษา รักษา
เด็กหญิงสุพรรษา หาญสุวรรณ
เด็กหญิงอิสริยา ขอคล้ายกลาง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันคำ
เด็กหญิงจันทรกานต์ สงนางรอง
เด็กหญิงปณิดา หารยะ
เด็กชายอนุชา
คงสกูล
เด็กหญิงกชนิภา แก้วอำไพ
เด็กหญิงณัฐทิรา ทองภาพ
เด็กชายณัฐวุฒิ ถวิลวงค์
เด็กหญิงบัณฑิตา ลินทอง
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ แจ้งประจักษ์
เด็กหญิงวรัญญา ศรีอำนาจ
เด็กหญิงสุพรรษา นาครินทร์
เด็กหญิงกานต์ปภัทร์ ปนกลาง
เด็กชายกิตติภูมิ บำรุงผล
เด็กชายกุมภาพันธ์ ทันคำ
เด็กหญิงขวัญดาว สุวรรณราช
เด็กหญิงขวัญฤทัย สระแจ้งตูม
เด็กชายจิณณพัด หนองบุญ
เด็กชายจิรพัฒน์ ศิลปชัย
เด็กชายเจริญพร เกรงสำโรง
เด็กชายชนาเมธ พวงเกตุ
เด็กชายเดชณภัทร์ พะนึกรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถนนหัก

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดแย้
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตลาดแย้
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๒ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๑๐

เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธเนษฐ
เด็กหญิงธารธารา
เด็กชายปรเมษฎ์

โพนนอก
เดชะ
สุขแก้ว
โทนุมล
วิริยกรรม
ศรีลาเลิศ
พุ่มพวง
ลายพยัคฆ์
แก้วมา
สมตัว
ชาติบัวใหญ่
วิเศษวงศา
เย้ยกระโทก
เพียงแก้ว
โลมรัตน์
สวัสดี
มั่นหมาย
ชำนาญกิจ
นิพันธ์รัมย์
แก้วอินชัย
บุตรดี
นาคสมบูรณ์
ชุ่มพิมาย
เกาสันเทียะ
ทูลธรรม
หนองหารพิทักษ์
หงษ์มณี
สังสีราช
สัมฤทธิ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

จันทสนิทศรี
ชะเทียนรัมย์
ดรุณศิลป
โตดตามี
คงพะเนาว์

๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๑๔

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๑๕ เด็กชายปุญญพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๑๖ เด็กหญิงพิมประภา
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๓๐

เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวีระชัย
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายสหโชค
เด็กชายสิริชาญชัย
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายอณุชา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอริญชยา
เด็กหญิงกันต์กวี

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๓๑ เด็กหญิงกานต์พิชชา
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๔๔

เด็กชายเกษมศักดิ์
เด็กหญิงแก้วศิริ
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงนำนิ่ง
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กชายจันทกานต์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กชายทิวากร
เด็กชายธนวัต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

อินทร์เขือ่ นพะเนาว์ ๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๔๕ เด็กหญิงธัญลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๔๖ เด็กหญิงพลอยปภัสท์
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๗๙

เด็กหญิงพักตร์จิรา
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงมิลพัตรา
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กชายธีรดล
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงจรรยาพร
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงอังธิดา
เด็กหญิงณัฐชิตา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธนาวดี
เด็กชายนฤภัททร์
เด็กชายปฐวี
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงฐานิตา
เด็กชายนาวิน
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายชาคริต
เด็กชายณฐกร
เด็กชายณัฐดนัย

นามสกุล

เกิด

ชะเอมเทศ
งามพรม
สุขเจริญ
รามัญ
ราชเจริญ
หลีกระโทก
รัตนไพ
พิพ่วนนอก
วิชิตมงคล
ชะเอมเทศ
ใจรัมย์
ตอมพุทรา
พุ่มพุทรา
อาจลุน
ศรีเชื้อ
แก่นกระโทก
ฤทธิ์ไธสง
บัวพิษ
สิงห์ทอง
ทะเวชรัมย์
พะนิจรัมย์
มะไลทอง
นะวันรัมย์
อินทรวิชา
โสภณพัฒนานุยุต
ขจัดโรคา
บานกระโทก
สารแหน่
แสนกล้า
พะเนตรรัมย์
พูนกลาง
ทองเลิศ
จิตโชติ
จันนุบิน
โพนรัมย์

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงงาม

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงงาม

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงงาม

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงงาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดกุดโคลน
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๔ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๘๐

เด็กชายทีปกร
เด็กชายธัญธร
เด็กหญิงปยาภัทร
เด็กหญิงพิชญดา
เด็กชายอดิรักษ์
เด็กชายอนุสิทธิ์
เด็กชายอมรินทร์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกัญญวีร์
เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายณเรนธร
เด็กหญิงอัยยาวีร์
เด็กชายศุภกรณ์
เด็กหญิงหฤทัย
เด็กหญิงนัชญา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กชายพีรวัส
เด็กหญิงอิงอร
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายชัชวาล
เด็กหญิงธัญญ์ชยา
เด็กหญิงฟาติมา
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายนันตศักดิ์
เด็กหญิงนันท์ธิญา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงพนิดา
เด็กชายภูรินท์
เด็กหญิงรวิสรา

ใชยแก้ว
ศรีสิทธิ์
ประวาลปทมกุล
เอ็นดู
ฤทธิ์รักษา
สาขามุละ
โททะรินทร์
แปยาว
โพดรัมย์
พิรานรัมย์
ชาติสมบูรณ์
เข็มดี
พ่อค้า
นุชาญรัมย์
รักษากิจ
พิลาสิม
รอบคอบ
นิพันธ์รัมย์
จันทร์ทะมาต
พะวันทะ
ชินรัมย์
หมั่นยืน
บุญสิน
ชะรุรัมย์
ลุนอุดม
มูลต้น
สระสม
พูนไธสง
ภายไธสง
เชือกรัมย์
ญาติไธสง
ศรีไชยบาล
พรมจันทร์
เฉลิมชัย
ด้ายกลาง

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๓๙๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๓๙๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๑๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนยาว
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนยาว
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดห้วยสำราญ
วัดคันธารมย์
วัดคันธารมย์
วัดดอนยาว
วัดดอนยาว
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดชุมพลมณีรัตน์
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดหนองหญ้าคา
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๑๕

เด็กหญิงรัชนก
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กชายจักรภัทร
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายชนกชล
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธีรวัชร์
เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงพรพรม
เด็กชายรัฐนนท์
เด็กชายวิทยา
เด็กชายสิทธิศักดิ์

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๔๙

เด็กชายสุรชาติ
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกิ่งแก้ว
เด็กหญิงเกสราพร
เด็กชายคมชาญ
เด็กหญิงจิระภร
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงชญานิน
เด็กชายดนัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนดล
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนันทลิดา
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายปริญญา
เด็กชายพีรัชชัย
เด็กชายภาณุวัฒน์

นามสกุล
มาลาไธสง
โมกไธสง
พินไธสง
เทียมนาก
รินไธสง
สีขอน
แวมประชา
โมกไธสง
พรมไธสง
ประทุมคำ
แสงโชติ
จันทร์เติม
พรไธสง
สิทธิศรีจันทร์
ดีเลิด
โมกไธสง
พักตร์สภา
สรสิทธิ์
จำนงค์พันธ์
มะลิโค
แจ้งไธสง
เลิศสงคราม
คล่องแคล่ว
โคกศรี
ปุราชะทำมัง
งาคะเคน
มิสา
มาตย์นอก
วงค์สระน้อย
แพไธสง
ห่างไธสง
สร้างการนอก
อาจหาญ
พิลาตัน
ปะริโต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกุง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
วัดประทุมเมศ
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๕๐ เด็กชายรัชพล
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๕๘

เด็กหญิงรัตน์ชนก
เด็กชายวัชรชัย
เด็กชายศรรัก
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายสุรเวช
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงไอริสา

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๕๙ เด็กชายกฤษดากรณ์

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๖๐ เด็กหญิงจุฑามาศ
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๗๑

เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชินดนัย
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายเตชิต
เด็กชายทิวากร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กชายบุณยสิทธิ์
เด็กชายบุริมนาถ
เด็กชายบูรพา

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๗๒ เด็กชายปญญาศักดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๘๐

เด็กชายพันกร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงยุพาภรณ์
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กหญิงวิรัญชณา
เด็กหญิงศุภนิดา
เด็กหญิงสุภชา
เด็กชายสุรวัศ

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๘๑ เด็กหญิงสุวรรณอัมพร

เด็กหญิงอรนิภา
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๘๓ เด็กชายอรรถพล
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๘๔ เด็กชายชญานนท์
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๘๒

นามสกุล
แพนไธสง
รุ่งทัพพ่วง
ชาญกล้า
บรรยงค์
ทูลมาลา
สมหงษ์
มาตย์โค้ง
ศรีจันทร์
ศรีมันตะ
เรืองเสนา
อภิสมบูรณ์ชัย
วันละพา
มิสา
วึบชัยภูมิ
มิ่งขวัญ
บุเมืองปก
รัตนพันธ์
นังตะลา
บรรยงค์
เมืองปก
ดวงดี
นนทะศรี
พิงไธสง
แทบทาม
ศรีชุม
เพาะไธสง
พวงหาร
รุ่งคำ
ปลั่งกลาง
การมิ่ง
มิสา
โคตรศรีเมือง
ลาคำภา
พลงิ้ว
ชวดศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสิริมงคล

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดอุทยาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๘๕

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงสุฐิตา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายจิตรติคุณ
เด็กหญิงธิตินันท์
เด็กชายนัฐพงศ์
เด็กหญิงเนตรชนก

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๙๑

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๙๒ เด็กหญิงเบญญาภา
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๙๓ เด็กชายประสิทธิโชติ
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๙๔ เด็กหญิงปานนำทิพย์

เด็กชายชัยวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๙๖ เด็กชายณัฐพงษ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๙๗ เด็กชายณัฐวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๙๘ เด็กหญิงธัญชนก
บร ๔๕๑๖๓/๔๐๙๕

บร ๔๕๑๖๓/๔๐๙๙ เด็กหญิงเบญญทิพย์

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๐๐ เด็กชายปรมินทร์
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๑๘

เด็กหญิงเปยมบุญ
เด็กหญิงพรประภา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงรินลดา
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงกานต์มณี
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงปริษา
เด็กหญิงวิรากานต์
เด็กหญิงเกวภา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายนราวิชญ์

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๑๙ เด็กชายชยานุตาพงษ์

นามสกุล
มาลาไธสง
เพ็ญแข
ดรมุ่ง
ศรีชุม
พินไธสง
ไพรสณฑ์
ภายไธสง
บุญตะนัย
ทองลา
นาราษฎร์
รักสันเทียะ
กลมวงค์
วิเศษพันธ์
เดชราช
คนชุมนิธิพัฒน์
ฉุนฉิมพาลี
สมฤทธิ์
นุพันธ์
ศรีภูบาล
เทพเนาว์
อินผลสุก
ชัยเพ็ง
เปรี่ยมสติ
ทองคำ
วิเศษพันธ์
วงษ์ชู
คงวัฒน์
ฉุนฉิมพาลี
จันทร์คง
ดำเสนา
สุภาษิต
ดีด้วยชาติ
โคตรชาลี
น้อยสุพรรณ
ขาวสระ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดก้านเหลือง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดอุทยาวาส
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดหนองโบสถ์
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว
วัดปาหนองหญ้าวัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๘ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๒๐

เด็กหญิงณัฐภัทรา
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายภคพล
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กชายสุภัค
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายพีรพล

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๒๘

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๒๙ เด็กหญิงวรรณกานต์

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๓๖

เด็กชายอนาวิน
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กชายปวริศ
เด็กชายวุฒิไกร
เด็กหญิงกมลกานต์
เด็กหญิงนบัญชร
เด็กหญิงปนัดธิดา

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๓๗ เด็กหญิงปราณณิชา
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๕๐

เด็กชายศิลา
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายแสงสุรีย์
เด็กชายอนุภูมิ
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงนิสา
เด็กชายปยพัทธ์
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายอัครวินท์
เด็กหญิงกรรณิกา

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๕๑ เด็กชายกฤษณพงษ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๕๒ เด็กหญิงกัลยาลักษณ์

เด็กหญิงจุฬารัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๕๔ เด็กชายชนะพล
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๕๓

นามสกุล
สมงาม
ละเอียด
สุนทรวัตร์
สุภาษิต
กุดโต้
ทิพย์กระโทก
อังกาบกิ่ง
สัทธรรม
อ่อนสม
สนทนา
ไทยสืบชาติ
เนตรมณี
ชาติวงษ์
สุขทองหลาง
เงางาม
ชาญศิริ
ลับไธสง
กัญญาพงษ์
ไตรพรม
เจียมรัมย์
บุญทัน
สำโรงพล
ศรีเพชร
กุลสฤษดิ์
พูนประโคน
พูนสวัสดิ์
สุขเกษม
เกิดในหล้า
บุตรดางาม
ถิ่นทองหลาง
โสโรมรัมย์
ไชยสุวรรณ์
ทักษิณ
สนวนรัมย์
เสาร์โร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

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
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์

๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด

๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๕๕

เด็กชายชยกร
เด็กชายทิพากร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนฤดม

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๖๑

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๖๒ เด็กหญิงปรียานันท์

เด็กชายวีรชาติ
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๖๔ เด็กชายสิทธิพงษ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๖๓

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๖๕ เด็กชายสุวิชชัยพัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๘๙

เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายอานัน
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายปภาวิน
เด็กหญิงปานระพี
เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงวรัญภรณ์
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงสุภาสินี

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อ่างสกูล
หรบรรพ์
อาจวิเชียร
ใจกล้า
จิตรหมั่น
จันโท
ปานโยมา
สุระ
ชำนาญทาง
เจียงรัมย์
อินเรศน์
บึงลอย
สุขสวัสดิ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด

คลังทรัพย์
เธียรวรรณ์
ศรียงยศ
ไชยโย
อร่าม
เสาวโร
พรมภมร
พินเกาะคำ
ซื่อศุภเมธิน
ชนะกูล
ภิญญมุขสาพงษ์
บดสูงเนิน
ตากิ่มนอก
พวงมาลัย
สำรวมรัมย์
ปรุงจันทร์
นวนปกษี
เจริฐผล
อยู่เย็น
วงศ์ไธสง
สืบภู่
โกยรัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด

๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตะโก

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกตะโก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดหนองยายพิมพ์
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๙๐

เด็กชายสุเมธ
เด็กชายอัศวพงษ์
เด็กหญิงนันท์นลิน
เด็กหญิงพรประภา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงสรินยา
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงชลมาศ
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายธีรเจต
เด็กชายนพแก้ว
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กหญิงพาฝน
เด็กชายภสกร
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายอาชาไนย
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปฐมพร
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงชญานิน
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กหญิงภัทรธิดา

บร ๔๕๑๖๓/๔๑๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๑๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๒๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๐๔

นามสกุล
รัตนชีวัฒน์
เกตุวงษา
อินทิสาน
คล้ายสุข
ด้วงพิทักษ์
ศรีโสภา
บุตรรัตน์
เมืองสุข
สุดาจันทร์
พันธุราศรี
ศรีเมือง
หน่อชัย
สมชอบ
สระภู
เปลี่ยนโพธิ์

ทะรารัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๐๖
ทองคำ
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๐๗
ศรีเนาวรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๐๘
คุสิตา
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๐๙
บุตรวาป
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๑๐
จารัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๑๑
สันโดด
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๑๒
สิมมาเคน
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๑๓
เจียวรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๑๔
แก้วเลื่อน
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๑๕
กาญจนา
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๑๖
คอนรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๑๗
ศิรินานันท์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๑๘
วงษ์วิจิตรสุข
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๑๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๒๐ เด็กหญิงจิรนันท์ นิโรรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๒๑ เด็กชายชัชวัสส์ คงทันดี
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๒๒ เด็กชายทวีกร
ลานประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๒๓ เด็กชายทัตเทพ นะรินรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๒๔ เด็กชายปวริศร์
หวังสำราญ
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตะโก

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกตะโก
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดธรรมธีราราม
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
วัดตาพระ
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ปราบภัย
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๒๖
โยวสี
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๒๗
จอมเกาะ
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๒๘
พฤฒิวรรณ
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๒๙
แก่นเพชร
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๓๐
ประสินเดิม
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๓๑
พอกเพียร
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๓๒
สีเสริม
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๓๓
ลดประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๓๔
ลดประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๓๕ เด็กหญิงวรรณกานต์ มีประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๓๖ เด็กหญิงศรัญญา แอ่นนอก
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๓๗ เด็กหญิงศรุดา
สุขประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๓๘ เด็กชายศุภพล
จินดาศรี
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๓๙ เด็กหญิงอริสรา ไชยสิทธิ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๔๐ เด็กชายชัยศรี
ดีดพิณรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๔๑ เด็กชายดุลยวัต นุกาศรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๔๒ เด็กชายธนกฤต สุขจันทา
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๔๓ เด็กชายธนโชติ
ธงศรี
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๔๔ เด็กชายธนภัทร์ ภูกองชนะ
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๔๕ เด็กชายธีรกานต์ ทะวะระ
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๔๖ เด็กหญิงนันท์นภัส รักษา
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๔๗ เด็กชายบวรภัค นุกาศรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๔๘ เด็กหญิงเบญญาภา วายประโคน
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๔๙ เด็กหญิงเบญญาภา สุขขา
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๕๐ เด็กชายภานุวัฒน์ เสี้ยมแหลม
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๕๑ เด็กหญิงอธิชา
ศรีม่วง
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๕๒ เด็กหญิงอรพิชญ์ ชุงรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๕๓ เด็กหญิงศศิกานต์ พงษ์สมศักดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๕๔ เด็กชายชัยวัฒน์ วันนอก
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๕๕ เด็กชายประสบโชค ชาติเพชร
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๕๖ เด็กหญิงปานระพี จันทร์ศิริ
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๕๗ เด็กหญิงพรรณวดี สุขเพ็ง
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๕๘ เด็กชายพลวรรธน์ วันษาดา
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๕๙ เด็กหญิงพิมลพรรณ ดีเรือก
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๒๕

เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงสุปราณี
เด็กหญิงสุวพิชชา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงฐานทิพย์
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงนลินี
เด็กชายเมฆา
เด็กชายเมฑา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาแก

๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาแก

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาแก
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาแก
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาแก
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาแก
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตาแก
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง

๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตาพระ
วัดตาพระ
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
วัดปราสาททอง
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
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ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๔๒๖๐

เด็กชายภูชิต
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงเสาวดี
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอภิรญา
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายกิตติ
เด็กชายกีรติ
เด็กชายจักรพรรดิ์

ยตะโคตร
ประเก้า
ดาทอง
จันทสาร
แซ่เกา
ปะระกรรม
ชมอินทร์
ประดิษฐค่าย
แปนดวงเนตร
อุกา
อุกา
อังคปาน
มีเอี่ยมศิลป
กองทุ่งมน
สว่างวงษ์
เจ๊กนอก
สถานเถื่อน
สมปดสา
ประดิษฐ์แท่น
สุดารักษ์
ชุมพลวงษ์
ศรีแก้ว
เสียงชอบ
รักษา
สอิ้งรัมย์
โพธิ์ดนัย
รอดสัมฤทธิ์
อิสโร
สมขุนทด
หนองพร้าว
เดชกุลรัมย์
รักศรี
นามท้าว
ประเสริฐศรีสกุณ
เวหน

บร ๔๕๑๖๓/๔๒๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๒๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๗๑

เด็กชายจักริน
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๗๓ เด็กชายจิรวัฒน์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๗๔ เด็กชายเจตนิพัทธ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๗๒

บร ๔๕๑๖๓/๔๒๗๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๒๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๒๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๙๔

เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กชายณชนก
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงเรืองอรุณ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศุรเทพ
เด็กหญิงวิมลศิริ
เด็กหญิงชนิศา
เด็กหญิงเกตน์นิภา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายวัชรชัย
เด็กชายพิริยะ
เด็กชายธนฉัตร
เด็กหญิงอรอุมา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๐๑/๑๑/๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดโคกใหญ่
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บร ๔๕๑๖๓/๔๒๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๒๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายตรีเพชร คงนา
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทแพทย์
เด็กชายปติชา คนรู้
เด็กหญิงกัณฐิกา ผาสุก
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ขอดรัมย์
เด็กหญิงณัฐธิดา นาทม
เด็กชายพงศ์สธร ฟกขำ
เด็กชายดนัยณัฐ แสนสุด
เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญทา
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำสมัย
เด็กหญิงศิรภัสสร จดสมบูรณ์
เด็กชายโกสินทร์ มาศรักษา
เด็กหญิงจิรัชญา พิมัยรัมย์
เด็กชายจีรวัฒน์ นิกูลรัมย์
เด็กชายณัฐพงศ์ จริตรัมย์
เด็กชายพชร
ตระกูลรัมย์
เด็กชายภพธรรม สงวนศรี
เด็กชายศุภชัย เจริญรัมย์
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ โกภา
เด็กชายคณิน
จิวรัมย์
เด็กหญิงชลธิชา อินมณเพียร
เด็กหญิงญาณิกา จะเรืองรัมย์
เด็กหญิงธิดาพร นิธุรัมย์
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เจริญรัมย์
เด็กหญิงพลอยชมพู สุทธะสิน
เด็กชายพัชรพล จริตวงษ์
เด็กหญิงพิจิตรา ชัยเพ็ชร
เด็กชายวุฒิชัย สิงห์หา
เด็กชายศิริพัฒน์ พรมศิริ
เด็กหญิงสกาวใจ การรัมย์
เด็กหญิงสุพัตรา โกติรัมย์
เด็กชายกฤษฎา เสริมจันทร์
เด็กหญิงเขมนิจ อาษานอก
เด็กหญิงจันทรรัตน์ วงศ์มณีใส
เด็กชายชยณัฐ แย้มลอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกแต้
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกแต้
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกแต้
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกแต้
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกแต้

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกแต้
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูบอน

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูบอน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูบอน

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกใหญ่
วัดโคกใหญ่
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดประชาบำรุง
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดปราสาทสูง
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
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เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๓๐

เด็กชายชัชวาลย์
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงนพนันท์
เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงภารวี
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายสตีฟ
เด็กชายสรณ์สิริ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายสุรชัย
เด็กหญิงอริญชยา
เด็กหญิงอริสา

นาสิงห์คาร
ยอดเยี่ยม
หอมโลก
จ๋อยปา
แสงอรุณ
โคยะทา
วิงกระโทก
สิงหล
รุ่งเปา
แสนยามาศ
งามจันอัด
จำปาทอง
เพกประโคน
แก้วกำกง
ทูลฉลอง
ดีมาริโน
ไชยสงคราม
หอมบุญ
จิตแสง
นิมิตรัมย์
สุคนธ์วัฒนะเมธี
อ่อนสิงห์
ถาวงค์กลาง
สมพงษ์พันธ์
ลีหล้าน้อย
ผลฤทธิ์
ศักดิ์ทวีชัย
สบายจิตร
ชัยดา
มีดอนดู่
ลำปะพา
สลับตาล
คำภีระ
นาทันใจ
กรีสวาสดิ์

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๔๔

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๔๕ เด็กชายอาเลสซานโดร

เด็กหญิงกำไร
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๔๗ เด็กหญิงธีร์วรา
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๔๖

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๔๘ เด็กหญิงเบญญาภา

เด็กหญิงเมขลา
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๕๐ เด็กหญิงวริษฐา
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๕๑ เด็กชายศิริวัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๕๒ เด็กชายสุรศักดิ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๕๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๖๐

เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายเทพสุรไกร
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายธีรภัทร

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๖๑ เด็กชายบุญญปญญ์

เด็กหญิงพรกนก
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๖๓ เด็กชายภาณุเดช
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๖๔ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๖๒

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดสุขสำราญ
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๕ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๖๕

เด็กชายศิริโชค
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุพันดา
เด็กชายอดิสรณ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายขจรจิตร
เด็กหญิงณัฎฐาวรีย์
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายรังสิมันตุ์

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๓๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๗๙

นามสกุล

ไผ่โสภา
เพ็ชรรัมย์
จงใจดี
สุวรรณพล
มะหิงชารี
เดชวงษา
สิงห์โท
มัชปะโม
กองแก้ว
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พันธ์พยัคฆ์
เด็กชายวริทธิน์ ันท์ นิติศักดิ์
เด็กหญิงศศิวรรณ กองไซ
เด็กชายสุกฤต วัดเกตุ
เด็กหญิงสุจิตรา ดวงลี
เด็กชายอนุชิต จิระภักดิ์

เด็กชายกรีฑา
สุดหล้า
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๘๑ เด็กหญิงกานต์ธิดา ตาลปาหว้าน
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๘๒ เด็กหญิงชญานิศ สำราญดี
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๘๓ เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินทร์ โสไธสง
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๘๔ เด็กหญิงณัฏฐธิดา เหล็กกล้า
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๘๕ เด็กหญิงปรียาพร พรมคำน้อย
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๘๖ เด็กหญิงเปรมศิริ ศักดิ์สีเท่า
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๘๗ เด็กหญิงสรัลพร วรรัตน์
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๘๘ เด็กหญิงอรณิชา บุญมี
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๘๙ เด็กชายจิรศักดิ์ เรืองศรี
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๙๐ เด็กชายจีรศักดิ์ ยีรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๙๑ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ บำรุงธรรม
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๙๒ เด็กชายชัชพิสิฐ ยานรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๙๓ เด็กชายธนภรณ์ ยารัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๙๔ เด็กหญิงรมิตา
บำรุงธรรม
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๙๕ เด็กหญิงศิริพร
แสนสุข
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๙๖ เด็กหญิงสิริรัตน์ ภาษาเวท
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๙๗ เด็กหญิงสุภาพร ยีรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๙๘ เด็กหญิงอัมภิการ์ อินทะนะ
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๙๙ เด็กหญิงกชกร
สารสุข
บร ๔๕๑๖๓/๔๓๘๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระบัว

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระบัว

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๖ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๐๐ เด็กชายกฤตภาส จีนรัมย์
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๐๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๐๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๐๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๑๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๑๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๓๔

เด็กชายกวินภพ
เด็กชายเกษม
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กหญิงนวพรรณ
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงปวีณธิดา
เด็กหญิงภูริณัฐ
เด็กชายยศวรรธ
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายศรัณยู
เด็กหญิงสุนิศา
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กชายอารักษ์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายบัญชา
เด็กชายพรมนัส
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายจักรี
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงนภกมณ

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

กึมรัมย์
เกไธสง
สุวรรณโคตร
พัวรุ่งโรจน์
รัตนเพ็ชร
ชัยชนะ
ยีรัมย์
เช่นรัมย์
มะลิซ้อน
ยารัมย์
กล้าหาญ
เยรัมย์
เจริญรัมย์
จันทร์หนองแห้ว
สำราญดี
ปทธายัง
ดำริห์
สิทธิวงศ์
บรรลือทรัพย์
ยีรัมย์
กกรัมย์
ผลปอง
สุมาจิตร
การะเกศ
โชครัมย์
โกติรัมย์
หนองนา
แก้วงาม
ศรีวัฒนา
รัตนกุล
พรมลักษณ์
จันมณี
ราชูโส
จันทำ

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองสว่างนาแซง
วัดคลองสว่างนาแซง
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
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๗ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๓๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๔๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๖๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๖๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๖๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๖๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๖๙

ชื่อ

นามสกุล

มั่นคง
ชิมยุก
นวลสนาม
สีจันทร์หอม
งามตรง
จูมทอง
คามทาหลง
พรรณวงษ์
โสภาศรี
พรมหงษ์
ทองประเทือง
นามเพ็ชร
นาครินทร์
จันทร์ย้ิม
บุญธรรม
เวชวัณ
บุญพันธ์
ทองบุตร
ลาทร
อินทรภูมิ
จิตรกลาง
ขวัญครอง
กรอบทอง
ศิลาอาจ
เสตสิงห์
เพ็งคำแหง
ปญญาหาญ
โมคศิริ
ทิพย์ศิริ
ศิลาแก้ว
เจริญสุข
เด็กหญิงอนงค์เลขา แก้วโพธิ์
เด็กชายอุทัย
ใจดี
เด็กหญิงขวัญจิรา วงศ์สามารถ
เด็กหญิงจิดาภา ภูอังคะ
เด็กหญิงนรีนาถ
เด็กหญิงนวนันท์
เด็กชายภูวไนย
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรามิล
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงณิชนันทน์
เด็กหญิงณิชากุล
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงประภาศิริ
เด็กหญิงยศวรรณ
เด็กหญิงรพีพร
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายคณาธิป
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงทิพานัน
เด็กชายธนกร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนาริศา
เด็กชายปยภัทร
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายสิรภพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบุข้ีเหล็ก

๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

สังกัดวัด

วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดบุข้ีเหล็ก
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๗๐

เด็กหญิงณฐพร
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงศศลักษณ์
เด็กชายปฐมพร
เด็กชายพชร
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงจิรัฐติกาล
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายเฉลิมวุฒิ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายภูวดล
เด็กชายวรายุทธ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงอรณิชา

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๗๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๗๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๗๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๘๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๘๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๙๐

บร ๔๕๑๖๓/๔๔๙๑ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๔๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๐๑

เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายภาวัต
เด็กหญิงวฐิญา
เด็กชายญาณเมธี
เด็กหญิงปภัทรธรา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายพงษ์เนตร

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๐๒ เด็กหญิงแพรวเดือน

เด็กชายภูธเนตร
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๐๔ เด็กชายรังสฤษฏิ์
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๐๓

นามสกุล

โพธิ์งาม
แก้วเมืองมูล
ปกปอง
ผลปอง
จันพลงาม
ผ่านสอน
ภักดีคำจร
ขันทะศรี
คำเหมือน
สุขประเสริฐ
บุญผ่อง
กองฉลาด
วิเชียรเลิศ
สิบทัศน์
ด้วงโพนทัน
พิมพ์พันธ์
สร้างการนอก
มั่งมี
ชัยปญญา
นิลศักดิ์
นิลศักดิ์
บุญก้อน
ทองที
เลียบบัวปา
โพธิ์กลาง
แสงเงิน
เลียบโลก
นามมนตรี
ด่วนรับรัมย์
สีดา
วิชิต
วรรณศิริ
ยังสันเทียะ
ดำมุสิก
คะโรรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองระนาม

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองระนาม

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองระนาม
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองระนาม

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

สังกัดวัด

วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองผักโพด
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดหนองระนาม
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๙ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๐๕

เด็กชายรังสิมันต์
เด็กชายวรเชษฐ์
เด็กชายวัชระ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศิริธร
เด็กหญิงสุขใจ
เด็กหญิงอฤทัย
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงกุสุมา
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายญาณภัทร
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายนราธิป

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๐๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๐๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๐๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๐๙
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๑๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๑๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๑๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๑๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๑๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๑๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๑๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๑๗

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๑๘ เด็กหญิงนันทกานต์
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๑๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๒๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๒๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๒๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๒๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๒๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๒๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๒๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๒๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๒๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๒๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๓๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๓๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๓๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๓๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๓๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๓๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๓๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๓๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๓๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๓๙

เด็กชายนันทชัย
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงเพียงขวัญ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงสงกรานต์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอภิชา
เด็กชายอวิรุทธ์
เด็กชายอำพล
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจันทิภาดา
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายชนาภัทร
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กชายทรงยศ
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงพรสุดา
เด็กหญิงภัทราพร

นามสกุล
สุขแดง
สมสะอาด
รอบรู้
จาดฤทธิ์
ศิริจันทร์
สีสุรักษ์
นุสาตรชาณี
มะโนรัตน์
นาคาธร
สงฆ์รินทร์
เท้าสิงห์
สยามประโคน
สิงห์มาตย์
คงตางาม
ตีระพงษ์
ภูวิโคตร
แสดรัมย์
ธรรมนาม
พรมโลก
อินทร์แปลง
ศรีสุข
พาอยู่สุข
บุญใสย์
สีตองอ่อน
ช่วยรัตน์
หมื่นไกล
สีมาคูณ
เพิ่มพูล
ไผ่งาม
คำสมาน
สะเทิงรัมย์
เสิกศิริ
วัดจะโปะ
พิมพ์เสนา
วรศิริ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากลาง

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากลาง

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากลาง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดบัลลังค์ใหญ่
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๐ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๔๐

เด็กชายวันชัย
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงศิริลักษ์
เด็กหญิงษุภากร
เด็กชายสิทธิพงศ์
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงอรวี
เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงณริศรา
เด็กหญิงธนารีย์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพรรธวุธ
เด็กชายวราพงษ์
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอภิสิทธิ์

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๔๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๔๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๔๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๔๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๔๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๔๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๔๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๔๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๔๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๕๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๕๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๕๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๕๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๕๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๕๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๕๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๕๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๕๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๕๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๖๐

เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงอิษยา
เด็กหญิงชลดา

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๖๑ เด็กหญิงนันท์ณภัทร
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๖๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๖๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๖๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๖๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๖๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงรัตน์ดาพร
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจีรวัฒน์

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๖๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๖๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๗๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๗๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๗๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายธีระยุทธ
เด็กชายนเรณธร
เด็กชายนิรพล

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๗๔ เด็กหญิงพัชราภรณ์

นามสกุล
ปองเขต
เขียวรัมย์
ขำโสภา
วรศิริ
พึ่งอยู่
นพพิบูลย์
คำภูมี
ศรีวิลัย
แสงดี
แปนเพชร
มีกุล
กาญจนวัตร์
บุญรอด
กั้วมาลา
ผาทอง
พิมพ์พรมมา
เขียวเขิน
สติมา
ภูเขียว
ฉิมสอน
ลัดติน้อย
พวงทับทิม
เบย์ดาลา
พรมทอง
คำภากุล
คูบา
กันหา
ดาแก้ว
ทองอินทร์
มังสา
สุขแสวง
แสงสว่าง
ภิรมย์
ทองชัย
เขียวรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากลาง
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากลาง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากลาง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากลาง

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากลาง

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

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
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๑ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๗๕

เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงภาพิมล
เด็กหญิงวิรัญญา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายสมหมาย
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงชูขวัญ
เด็กหญิงฐานิกา
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กหญิงณัฏฐากร
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธีรชาติ

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๗๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๗๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๗๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๗๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๘๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๘๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๘๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๘๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๘๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๘๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๘๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๘๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๘๘

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๘๙ เด็กหญิงประภาทิพย์

บร ๔๕๑๖๓/๔๕๙๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๙๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๙๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๙๓
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๙๔
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๙๕
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๙๖
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๙๗
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๙๘
บร ๔๕๑๖๓/๔๕๙๙

บร ๔๕๑๖๓/๔๖๐๐
บร ๔๕๑๖๓/๔๖๐๑
บร ๔๕๑๖๓/๔๖๐๒
บร ๔๕๑๖๓/๔๖๐๓

เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงสุดา
เด็กหญิงอรวินท์
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายคมกฤษ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงพิชากานต์
เด็กหญิงวรรณวิศา
เด็กชายศักดาพันธ์
เด็กหญิงศิริทรัพย์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุภารัตน์
เด็กหญิงสโรชา

บร ๔๕๑๖๓/๔๖๐๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

นามสกุล
เทียนไชย
นอกไธสง
จันทะสอน
ลาภเจริญ
ธรรมนิยม
บุญรอด
จันทะมาส
นิเวชรัมย์
แนบสุข
ภู่ย้อย
ภู่ย้อย
ดวงขันคำ
ติมอนรัมย์
บุญหวาน
นิจิตโล
จริตรัมย์
เกิดพระ
ดีวอน
นิกรรัมย์
อ้นเนียม
สุขหนองโปง
พรหมยกบัตร
สุขอ้วน
เนียมกุญชร
นาคินทร์ชาติ
แก่นกล้า
จินดารอง
สนโสม
สังข์ชาติ
กฎมัจฉา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบสมอ

๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านมาบสมอ
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโชคกราด

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโชคกราด

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโชคกราด

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโชคกราด

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลชำนิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดปามาบสมอ
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง
วัดโคกยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๒ / ๑๓๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๕๑๖๓/๔๖๐๕ เด็กหญิงเกตน์นิภา

นามสกุล
คงครบ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกรัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านโคกรัง

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ โท (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๓ / ๑๓๓
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