ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ส่งสอบ ๖๐๖ คน ขาดสอบ ๑๖๖ คน คงสอบ ๔๔๐ คน สอบได้ ๔๑๒ คน สอบตก ๒๘ คน (๙๓.๖๔%)
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๐๑ นายชวลิต

นามสกุล

ชะลุนรัมย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๐๒ นายอรรคเดช
คงลี
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๐๓ นายอวน
ชะสนรัมย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๐๔ นายนพพัทร
วิศิษฐ์สกุล
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๐๕ นายวรรณกร
ปดจะยัง
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๐๖ นายอนุชา
ถาวรรัตน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๐๗ นายเกียรติศักดิ์ เจียกรัมย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๐๘ นายจิตรกร
แสนโบราณ
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๐๙ นายเจษฎา
เหลาสา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๑๐ นายพลลภัส
ออสวัสดิ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๑๑ นางสาวภาณุมาศ อาญาเมือง
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๑๒ นายศิริวัฒน์
อุดหนุน
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๑๓ นางสาวสุวรรณา ประวรรณรัมย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๑๔ นายอัษฎาวุธ
วิเศษ
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๑๕ นายอำพล
ไขรัมย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๑๖ นางรัชดา
ไทวะกิรติ
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๑๗ นางสาววิตรีรัตน์ เกื้อประโคน
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๑๘ นางสาวกัณฐิกา ก่อแก้ว
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๑๙ นายกิตติพล
มั่นตลุง
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๒๐ นายวิศรุต
ปนกลำ
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๒๑ นางสุภาวิณี
เลี่ยมนางรอง
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๒๒ นางสุพรรณี
รุ่งเรือง
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๒๓ นางปรีดา
พานิชชา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๒๔ นางวรรณดี
สัสดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๑/๒๕๓๒ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๑๙ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

๒๕/๐๙/๒๕๑๐ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
๐๑/๐๒/๒๕๓๕ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๒๙ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

๑๐/๐๘/๒๕๒๕ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๑๔ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
๒๒/๑๐/๒๕๒๕ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
๑๙/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
๒๗/๐๔/๒๕๒๗ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๒๘/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๑๗/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

๒๔/๐๖/๒๕๒๘ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดจำปา
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๑๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๒๕ นายสมเกียรติ
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๒๖ นายสุทธวรรธน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๒๗ นางสาวสุภาภรณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๒๘ นายสุเชษฐ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๒๙ นางอรพิน

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๓๐ นางสาวเฉลียว
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๓๑ นางธัญยธรณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๓๒ นางสาวธารทิพย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๓๓ นางสาวรัชดาภรณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๓๔ นางสาวรัตนาภรณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๓๕ นายณรงค์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๓๖ นางสาวมินตรา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๓๗ นายสมคิด
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๓๘ นางสาวดวงฤทัย
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๓๙ นายพงษ์ศักดิ์

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๔๐ นายธีรปกรณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๔๑ นางพิมพ์พร

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๔๒ นายเกียรติศักดิ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๔๓ นางชนิษฐา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๔๔ นายชิษณุพงศ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๔๕ นางสาวทองหัน
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๔๖ นางประภากูล
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๔๗ นายพัชรศักดิ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๔๘ นายวิธวินท์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๔๙ นางสสินันท์

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๕๐ นายสัญชัย
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๕๑ นางสาวสายพิณ
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๕๒ นายพิชญ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๕๓ นางสาวปรียาภรณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๕๔ นายอานุภาพ
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๕๕ นายราชัน
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๕๖ นางสมหมาย
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๕๗ นางฐิตรัตน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๕๘ นางสาวธนาภรณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๕๙ นางวงเดือน

นามสกุล
ขวัญดำ
ประวรรณรัมย์
นาคประสพ
ห่วงประโคน
ทองคำ
อุพลรัมย์
อริยธนาเรืองสุข
เหลารินทร์
กฤตเมธีกุล
พลวัน
ห่วงประโคน
กันยาเลิศ
สิทธิสาร
แดงกันรัน
รองละคร
ศรีลาแสง
เบญจพันเลิศ
ประคองใจ
ตั้งทรัพย์
วิศาลจารุวัฒน์
กิจไธสง
ลิไธสง
โพธิขำ
พะวิกขุณี
สิริเจริญมิตร
มาลี
แพนแก้ว
สิทธิ์เสือ
อินทระ
โม้พิมพ์
โพธิขำ
ฝายพลแสน
โนนไธสง
ลิ่งไธสง
ศรีจินดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๒/๒๕๑๘ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

๐๑/๐๗/๒๕๑๕ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๒๓/๐๗/๒๕๐๘ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๐๑/๐๘/๒๕๑๓ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๑๖/๐๘/๒๕๐๙ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๐๘/๑๒/๒๕๑๕ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

๐๒/๐๑/๒๕๑๐ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๐๒/๐๘/๒๕๒๙ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๐๓/๑๐/๒๕๑๙ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๐๘/๐๘/๒๕๑๙ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๑๐/๐๕/๒๕๑๗ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
๐๑/๑๒/๒๕๓๒ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

๑๐/๐๘/๒๕๒๑ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
๑๐/๑๑/๒๕๒๙ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
๑๘/๑๒/๒๕๓๔ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

๐๒/๑๑/๒๕๒๙ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

๐๔/๐๒/๒๕๒๑ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
๐๙/๐๒/๒๕๓๕ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
๐๑/๐๓/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
๒๒/๑๒/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
๑๑/๑๒/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๒๕/๐๗/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านยางนกคู่
๑๘/๐๕/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม

๒๐/๑๐/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดหงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
๐๑/๐๑/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
๒๐/๐๓/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
๑๗/๐๔/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดแสลงโทน
วัดพินทอง
วัดพินทอง
วัดพินทอง
วัดพินทอง
วัดพินทอง
วัดพินทอง
วัดจินดามณี
วัดจินดามณี
วัดจินดามณี
วัดจินดามณี
วัดจินดามณี
วัดจินดามณี
วัดจินดามณี
วัดจินดามณี
วัดจินดามณี
วัดศิริมงคล
วัดศิริมงคล
วัดหนองบก
วัดหงษ์
วัดจอมวารี
วัดจอมวารี
วัดจอมวารี
วัดจอมวารี

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๑๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๖๐ นางศริญญา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๖๑ นายอาณุรักษ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๖๒ นางสาวรัตนวลี
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๖๓ นางสาวทิวากร
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๖๔ นางสาวอรุณี
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๖๕ นางสาวกันทิมา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๖๖ นางสาวจิฬาพร
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๖๗ นายพมร
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๖๘ นายสายชล
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๖๙ นายเกรียงไกร

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๗๐ นายพีรพงษ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๗๑ นายบรรจง
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๗๒ นายวิฑูลย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๗๓ นางอรทัย
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๗๔ นางสาวนงลักษณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๗๕ นางสาวจุฬาลักษณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๗๖ นายสมบูรณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๗๗ นางสาวสุพรรษา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๗๘ นางสาวณัชชญามญธุ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๗๙ นางทิพยวรรณ

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๘๐ นางสาววนิชา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๘๑ นางศศิธร
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๘๒ นางสุรัตน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๘๓ นางกาญจนารัตน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๘๔ นางชลฐิชา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๘๕ นางสาวปานกนก
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๘๖ นายณัฐพงษ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๘๗ นางเอื้อมพร
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๘๘ นางสาวกนกกาญจน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๘๙ นางนลินญา

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๙๐ นางสาวบุษบา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๙๑ นางสาวอัญชนา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๙๒ นางจรัลรัตน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๙๓ นางปยนันท์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๙๔ นายนิสิต

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

เงินไธสง
สุปะทัง
สยามประโคน
ม่วงนางรอง
สอนโฮม
สว่างแก้ว
ตึดสันโดด
เต๊ะขันหมาก
นาแรมงาม
บุญญฤทธิ์

๑๑/๑๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) วัดจอมวารี

ละสามา
บุญเกิดรัมย์
คำกระจาย
ศรีพรหม
จันทร์ดอก
โสเรรัมย์
จันทร์ลา
มังคลาด
บุญปลูก
อาภรณ์พงษ์
หาญสุวรรณ
ดวงเดือน
โรจนพันธ์
ศรีณรงค์
กลับหอม
สมานชาติ
ทำพล
บ่อไทย
ฉวีวงศ์
มะหามาตย์
พชรบัณฑิตวงศ์
เกตุพันธ์
กิตติจรัสชัย
หรีกประโคน
สุขสำราญ

๐๖/๑๒/๒๕๓๘

หมายเหตุ

๐๙/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) วัดจอมวารี
๑๒/๐๑/๒๕๒๙ วัดกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๓๑
๑๒/๐๑/๒๕๒๑
๑๖/๐๖/๒๕๒๑
๒๑/๑๐/๒๕๓๑
๑๖/๐๓/๒๕๑๕
๓๑/๐๘/๒๕๓๑

๐๗/๐๑/๒๕๔๑
๐๙/๐๗/๒๕๓๙
๒๒/๑๐/๒๕๒๕

๑๕/๐๖/๒๕๐๙
๐๒/๐๓/๒๕๓๕
๐๘/๐๒/๒๕๒๔
๓๑/๐๕/๒๕๒๓
๑๔/๑๐/๒๕๓๒

๐๕/๑๐/๒๕๒๗
๒๓/๐๗/๒๕๐๖
๒๔/๑๐/๒๕๓๒

๐๑/๐๑/๒๕๐๖
๐๑/๐๑/๒๕๐๑
๒๐/๐๙/๒๕๑๙
๐๒/๑๑/๒๕๐๕
๐๓/๐๓/๒๕๓๘
๐๔/๐๔/๒๕๓๒
๑๙/๐๓/๒๕๒๖
๑๓/๐๔/๒๕๒๓
๑๙/๑๒/๒๕๑๔

๑๔/๐๓/๒๕๔๐
๑๑/๑๒/๒๕๓๗

๐๓/๐๑/๒๕๐๙
๑๙/๐๘/๒๕๑๔
๒๔/๐๙/๒๕๑๒

วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
โรงเรียนสิงหวิทยาคม
วัดโพธิ์คงคา
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี
วัดโคกยาง
โรงเรียนบ้านเสลาโสรง
วัดพรหมนิมิต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
วัดกลาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
วัดกลาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
วัดกลาง
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
วัดใหม่เรไรทอง
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
วัดใหม่เรไรทอง
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
วัดใหม่เรไรทอง
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล ๑) วัดบ้านถนน
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์' วัดโพธิ์ย่อย
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
วัดจตุราษฎร์บำรุง
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
วัดสระแก้ว
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
วัดสระแก้ว
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
วัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านเสม็ด
วัดบ้านติม
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๑๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

บร ๔๖๓๖๓/๐๐๙๕ นางสาวรัตนาภรณ์ เครือยา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๙๖ นางวิจิตรา
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๙๗ นางสมพิศ
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๙๘ นางเสาวลักษณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๐๙๙ นายสมบัติ

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๐๐ นางสาวธัญญาภรณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๐๑ นางชนัญชิดา
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๐๒ นางสาวสาวิณี
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๐๓ นางสิริวัฒน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๐๔ นางสาวสุนุช
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๐๕ นางสาวสุปราณี
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๐๖ นางอรรถยา
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๐๗ นางนุสรา
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๐๘ นางสาวทิพย์วรรณ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๐๙ นางปราณี
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๑๐ นางสาวเผินนภา
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๑๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๑๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๑๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๑๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๑๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๑๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๑๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๑๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๑๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๒๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๒๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๒๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๒๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๒๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๒๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๒๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๒๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๒๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๒๙

นางสุมาลี
นายวีระโชติ
นางสาวสญามล
นายอาทิตย์
นางสาวนฤพร
นายอ๊อด
นายจรูญ
นางสาวเจียมจิต
นางสาวศศิธร
นางสาวศศิวรรณ
นางสาวจรรยารัตย์
นางสาวธิดาทิพย์
นางสาวติณนารักษ์
นายเทพพิทักษ์
นางสาวสรัลนุช
นางอรวรรณ
นางสาวกันทร
นางสาวกัลยา
นางเตือนใจ

บุญสุข
บุญสุข
ประทีปชัชวาลย์
ทองโพธิ์
สายกระสุน
สุยารัมย์
นันโท
ลือนาม
สายบุตร
รัตนคูศิริ
พิริรัมย์
สุทธาบุญ
วรงค์
ทองยอน
กรองทอง
อยู่คง
เพชรรัตน์
มีจันทร์
สุภาพ
แสนเจ๊ก
โสนางรอง
กองเงินนอก
กันยาวุธ
อ้นเปา
บุญเขื่อง
วชิรดุสิต
มากมน
พวงเกษ
นาสิงคาร
สอนผักแว่น
บุบผาทาเต
ศรประสิทธิ์
กาละมูล
บำรุงแจ่ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๘/๑๐/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา

หมายเหตุ

๐๗/๐๙/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา

๐๕/๐๕/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา
๓๑/๐๑/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) วัดอินทบูรพา
๓๐/๐๓/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง
๐๔/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง
๒๘/๐๘/๒๕๑๖ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๗/๑๐/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๖/๐๙/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง

๓๐/๐๕/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๒๑/๐๙/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๔/๐๖/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
๑๐/๑๒/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี

๑๘/๐๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๐๒/๐๗/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี

๐๔/๐๒/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
๑๘/๑๑/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านตากอง
๑๔/๐๘/๒๕๒๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๓๕ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

๐๓/๐๙/๒๕๓๘ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๓๘ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

๑๐/๐๔/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๒/๐๒/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๐๓/๐๖/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๒๘/๐๓/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
๑๗/๑๑/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านสระสะแก

๐๙/๐๑/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านสระสะแก
๒๑/๑๐/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย

๐๔/๐๔/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๒๔/๐๘/๒๕๓๙ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย
๑๘/๐๖/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย

๐๒/๐๔/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๖/๐๑/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๑๖/๐๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดศรีภูมิวนาราม
วัดตากองสระกลาง
วัดปาละหานทราย
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดโนนดินแดงใต้
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดสระสะแก
วัดสระสะแก
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดเวฬุนคราราม
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๑๓
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ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๓๐ นางสาวรัญชนา
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๓๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๓๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๓๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๓๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๓๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๓๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๓๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๓๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๓๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๔๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๔๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๔๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๔๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๔๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๔๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๔๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๔๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๔๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๔๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๕๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๕๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๕๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๕๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๕๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๕๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๕๖

นางสาวสุพรรณี
นางสาวอัญชลี
นางสายพิน
นายวิชัย
นายกิตติธัช
นายสุรวุฒิ
นางสาวทิวารัตน์
นางสาวอรพรรณ
นางสาวอรวรรณ
นางสาวฐิติวรดา
นายหัสบดินทร์
นางกัญญนันทน์
นางโฉมวิไลย
นางพรเพ็ญ
นางจารุมาศ
นางสุพรรณ์
นางวราภรณ์
นางสาวฐิตินันท์
นางสาววราอินทร์
นางสาวจุไรรัตน์
นางสาวอ้อยทิพย์
นางยุวธิดา
นางสาวปทิตตา
นางเรียน
นางบัว
นางสาวพันทิวา

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๕๗ นางสาวนิดทิกาญจน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๕๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๕๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๖๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๖๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๖๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๖๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๖๔

นางภัทราภรณ์
นายมานิต
นางศศิวิมล
นางภัทรวดี
นางดวงพร
นางนิชชาวัลย์
นางสาวนิตยา

นามสกุล
สีดามาตย์
กิระชาติ
นาบำรุง
รัตธิจันทา
นิติสิทธิ์
ตลับไธสง
วารีย์
ทุยไธสง
ศิริปะกะ
มะลิซ้อน
เมยไธสง
แสวงชัย
กลิ่นตันธนานันท์
สุรัตน์ภิรมย์
พงศ์พิพัฒน์ชัย
อินทร์แปน
เรืองสุวรรณ์
วัลเปรียงเถาว์
วงเวียน
ปุผาลา
ผาดไธสง
คำมะขุย
วลัยศรี
ราษฎร์ศิริ
เนยไธสง
เหลี่ยมไธสง
ปุราสะกัง
จันทะดี
เกไธสง
ยาไธสง
แพงไธสง
โพธินาแค
เอกวารีย์
ครองสุข
เพชรทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
๒๖/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

๑๐/๐๕/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านทองหลาง
๑๓/๐๒/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
๒๙/๐๙/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

๐๘/๐๒/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดสระจันทร์
๑๗/๑๑/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านหนองเรือ

๐๙/๐๒/๒๕๓๖ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

๑๐/๐๓/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
๑๐/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๒๐/๑๐/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๐๘/๐๑/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๐๑/๐๓/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ
๑๔/๑๒/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ

๐๙/๐๗/๒๕๐๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
๑๙/๑๒/๒๕๑๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ

๑๕/๐๕/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

๐๒/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๐๒/๐๖/๒๕๓๕ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๑๒/๐๑/๒๕๒๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)

๐๒/๐๘/๒๕๓๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น ๗ อนุสรณ์)
๐๑/๐๒/๒๔๙๗ โรงเรียนวัดท่าเรียบ
๐๔/๐๓/๒๔๙๗ โรงเรียนวัดท่าเรียบ
๒๑/๐๙/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๒๓ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย

๐๒/๐๖/๒๕๐๙ โรงเรียนวัดธาตุ
๓๑/๑๒/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดธาตุ
๒๓/๐๓/๒๕๐๘ โรงเรียนวัดธาตุ
๐๔/๐๗/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

๐๒/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
๐๔/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
๐๘/๐๑/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา
วัดสระประทุม
วัดสุคันธารมย์
วัดหนองสองห้อง
วัดสระจันทร์
วัดสระจันทร์
วัดสว่างอารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดคันธารมณ์
วัดฬุวรรณาราม
วัดฬุวรรณาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดอัมภาราม
วัดเจริญนิมิต
วัดสุขสำราญ
วัดอุดร
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดสมศรี
วัดหนองหญ้ารังกา
วัดหนองหญ้ารังกา
วัดทรงสุวรรณ
วัดเทพอำนวย
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดธาตุ
วัดสุพัฒนาราม
วัดประชาบูรณะ
วัดประชาบูรณะ
วัดประชาบูรณะ

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๑๓
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ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๖๕

นางสาวนุตญา
นางผ่องพรรณ์
นางสาวภัควลัญช์
นางสาวภัทร์ธีนันท์
นางวนิดา
นางวิริสา
นางศรีวิภา
นางสาวสหราช
นางสาวสิริกร
นางสาวสุธาสินี
นางสาวสุภารัตน์
นางหทัยทิพย์
นายอนุวรรตน์
นางอัญชลีพร
นางอาทิตยา
นายสุรัตน์
นางสาวสุภาวดี
นายเมธา
นางจรรยา
นางสาวชญาภา
นายมานิต
นางวัชรี
นายสรวิศ
นางสาวสุนิสา
นางสาวปราณี
นางสุภาวดี
นางภัทราภรณ์
นางสาวพิศมัย
นางอรทัย
นางสาวอรพรรณ
นางกาญจนา
นางสาวจันทิมา
นางสาวมณทิชา
นางสาวชญาดา
นางสาวถาปนี

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๖๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๖๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๖๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๖๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๗๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๗๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๗๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๗๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๗๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๗๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๗๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๗๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๗๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๗๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๘๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๘๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๘๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๘๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๘๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๘๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๘๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๘๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๘๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๘๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๑๙๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๙๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๙๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๙๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๙๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๙๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๙๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๙๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๙๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๑๙๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

มณีพงษ์
เทวินรัมย์
ดำขำ
พระภูจำนงค์
วรรณสุทธิ์
ทองน้อย
แถวนาชุม
งามเมืองปก
ประทุมทอง
สุทธิประภา
วงศ์ณะรัตน์
โพธิมาศ
ศรีษาคำ
มั่งมูล
กาดนอก
พันธ์ฉลาด
อาจไธสง
มีพันธุ์
กีรตินิตยา
เทียมเมฆ
กีรตินิตยา
สระสงคราม
พิชญ์ประเสริฐ
เชิญรัมย์
ดาแก้ว
ซุยถัง
มากมน
ปาละจูม
คุณแสน
เครือวัลย์
ชาติรัมย์
ศรีด้วง
น้อยถนอม
วิลัยฤทธิ์

๒๘/๐๑/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

พัฒนะแสง

๐๓/๐๔/๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

หมายเหตุ

๑๐/๐๒/๒๕๑๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๓/๐๘/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๗/๑๒/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๐๙/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๙/๑๐/๒๕๑๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๐๓/๑๒/๒๕๑๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๙/๐๔/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๑/๐๓/๒๕๑๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๑/๐๙/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๘/๐๑/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๒๖/๐๖/๒๕๑๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๗/๐๑/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๔/๐๑/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๙/๐๔/๒๕๑๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ
๑๖/๐๒/๒๕๑๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) วัดประชาบูรณะ

๐๑/๑๐/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๗/๐๒/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านหัวช้าง

วัดศิริมงคล (โคกก่อง)
วัดหัวช้าง

๒๐/๐๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๕/๑๒/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๐๑/๐๓/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๑๘/๑๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๒/๐๕/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๙/๐๗/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๕/๑๐/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านโนนยาง

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

๐๕/๐๙/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๒๔/๐๔/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านโนนยาง
๓๑/๐๘/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๒๘/๐๒/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
๑๓/๐๓/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

๐๙/๐๓/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านสระกุด
๑๔/๐๓/๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านยางทะเล
๒๓/๑๒/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านงิ้ว

๒๐/๑๐/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน
วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน
วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน
วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสระกุด
วัดยางทะเล
วัดบ้านงิ้ว
วัดสว่างแคนทะเล
วัดสว่างแคนทะเล

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๑๓
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ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๐๐ นางสาวสุกัญญา

นามสกุล

นามนัย
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๐๑ นางสาวนิตยา
เนตรพล
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๐๒ นางสาวดวงกมล ทิ้งเทพ
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๐๓ นายธนกรณ์
ตามแต่รัมย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๐๔ นางนิตยา
เสาร์ทอง
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๐๕ นางปนัสยา
โลมาอินทร์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๐๖ นางประไพ
ติระ
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๐๗ นางพรสุดา
พิมพล
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๐๘ นายพศิน
ศรีปาน
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๐๙ นางสาวมลฤดี
วิรุฬพัฒน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๑๐ นางวิภาวรรณ
ผือโย
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๑๑ นางสาวศิริพร
บุรานันท์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๑๒ นายมงคล
อุตสา
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๑๓ นางสายพิณ
จิตไธสง
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๑๔ นายทวีศักดิ์
เตียงประโคน
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๑๕ นางบัวแก้ว
พรมบุตร
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๑๖ นายปองพล
โพธิ์วัด
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๑๗ นางสาวผิว
อุตขันธ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๑๘ นางสาวสุทธิวรรณ ลามีนนท์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๑๙ นางสุภาวิณี
แดงดี
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๒๐ นางสาวอังคณา นวลพริ้ง
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๒๑ นางดอกมะลิ
อรุณโรจน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๒๒ นายวัชรพงษ์
บุญครอบ
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๒๓ นางนงลักษณ์
พวงเดชานนท์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๒๔ นายประชัน
มั่นสกุล
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๒๕ นางสมิตา
อินทร์กอง
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๒๖ นางสุพิชฌาย์
จริยากุลวงศ์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๒๗ นายศิริชัย
วิชาพล
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๒๘ นางสาวศุภิสรา เทนไธสง
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๒๙ นางกรณิศา
เหลืองณัฐรัตน์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๓๐ นางมะลิ
วิชาพล
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๓๑ นางเย็นฤดี
สีมาเมือง
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๓๒ นางสาวศุภรัตน์ ปทโย
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๓๓ นางชญานิศ
คูตระกูล
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๓๔ นายกวินณภัทร คงเจริญสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๒/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านหนองสรวง
๑๗/๐๒/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
๓๑/๑๐/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๐๓/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านหัวฝาย

๑๓/๐๘/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๒๖/๑๐/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านหัวฝาย

๐๕/๐๔/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๒๗/๐๘/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๑๑/๑๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านหัวฝาย

๐๘/๐๔/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๓๑/๐๕/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๑๕/๐๖/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๑๒/๑๒/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดสระบัว

๑๑/๐๖/๒๕๑๖ โรงเรียนวัดสระบัว
๒๗/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนกระสังพิทยาคม
๒๔/๐๓/๒๕๒๔ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

๓๐/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนกระสังพิทยาคม
๑๓/๑๒/๒๕๑๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

๑๐/๐๙/๒๕๒๘ โรงเรียนกระสังพิทยาคม
๒๕/๐๖/๒๕๓๐ โรงเรียนกระสังพิทยาคม
๑๔/๐๙/๒๕๑๔ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

๐๔/๐๓/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านแพ
๑๗/๐๔/๒๕๓๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๒๑/๑๒/๒๕๑๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๒๔/๑๒/๒๕๐๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๐๗/๐๔/๒๕๑๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๑๒/๐๔/๒๕๑๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๐๖/๐๓/๒๕๒๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๑๑/๐๘/๒๕๒๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๑๖/๐๖/๒๕๑๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๑๖/๑๒/๒๕๒๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๑๗/๐๒/๒๕๒๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๑๐/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

๐๘/๐๗/๒๕๐๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
๒๓/๐๕/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างแคนทะเล
วัดโยยตาแบง
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดวารีมุขาราม
วัดสระบัว
วัดสระบัว
วัดโนนเมืองไผ่
วัดโนนเมืองไผ่
วัดโนนเมืองไผ่
วัดโนนเมืองไผ่
วัดโนนเมืองไผ่
วัดโนนเมืองไผ่
วัดโนนเมืองไผ่
วัดสุพลศรัทธาราม
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดปาเลไลย์
วัดทรงศิรินาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๑๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๓๕

นางวราภรณ์
นางสาวสุพีชา
นางกนกขวัญ
นายอภิสิทธิ์
นางพรรษชล
นางสาวรุจิรา
นางสุรีรัตน์
นายอภิเดช
นางสาวสกาวรัตน์
นางเกษรามาศ
นายกฤษณากรณ์

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๓๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๓๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๓๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๓๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๔๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๔๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๔๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๔๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๔๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๔๕

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๔๖ ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงนริศรา
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๔๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๔๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๔๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๕๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๕๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๕๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๕๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๕๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๕๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๕๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๕๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๕๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๕๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๖๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๖๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๖๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๖๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๖๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๖๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๖๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๖๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๖๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๖๙

นางสาวศิริพร
นางวิมลมาศ
นางสาววิชชุดา
นางสาวบานเย็น
นางสาววราภรณ์
นางสาวเพ็ญฤดี
นางสำลวย
นางจิณณพัต
นางสมจิต
นายชาญ
นางสาวประภาพร
นางอุไรรัตน์
นางสาวนำฝน
นางลำพูน
นางสุวิมล
นางสาวกานต์นิภา
นายบุญนำ
นายบุญศิลป
นายพรหมมินทร์
นางสาววราภรณ์
นายสมเกียรติ
นายเมธา
นางกชพรรณ

นามสกุล
บุญแผน
ชัยชนะวงศ์
โจมภาค
สีสมพงษ์
จ่าไธสง
ทรัพย์โสภณ
แย้มศรี
คำจันทราช
เชื้อแคนอ้น
ชะลุนรัมย์
ยวนยิ่ง
จันทีนอก
สุวรรณหงษ์
ชำนิกล้า
ผลาพงศ์
เดชโคบุตร
ปาวะภา
แพงชารี
ดวงมูลลี
สิงห์ถ่ิน
พูนกลาง
สิ่วไธสง
วรกะโทก
ศรีวงษ์ชัย
เหมือนสิงห์
กลิ่นสาคร
ปาละนันทน์
วิชาคำ
พินิจ
แสนแก้ว
จตุรพรหม
ภูพานเพชร
ดีสวาสดิ์
คำแสน
สุระศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๑/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๘/๐๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านเขว้า
๐๒/๑๒/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๒/๐๘/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านเขว้า
๑๘/๑๐/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านเขว้า

๐๙/๐๙/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านเขว้า

๒๐/๐๔/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านโนนยานาง
๐๙/๐๗/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๑๒/๐๗/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๓๐/๐๔/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
๑๘/๑๒/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์

๑๕/๑๐/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
๑๒/๐๘/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านถาวร

๐๖/๐๑/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๒๙/๐๕/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดวงษ์วารี
๑๓/๐๗/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านข่อย
๒๓/๐๖/๒๕๓๑ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
๓๐/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านดอน

๑๗/๐๔/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านดอน
๑๓/๐๓/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านดอน
๒๑/๐๓/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านดอน
๑๕/๐๗/๒๕๑๘ โรงเรียนพุทไธสง
๒๑/๐๗/๒๕๓๕ โรงเรียนพุทไธสง

๐๑/๐๔/๒๕๒๙ โรงเรียนพุทไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๒/๐๘/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๕/๐๘/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๑๖/๐๙/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๙/๐๑/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา

๐๓/๐๔/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา
๒๐/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

๑๓/๐๓/๒๕๒๑ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดอุดมมงคลชัย
วัดโนนยานาง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดทุ่งสว่าง
วัดหนองกระทุ่ม
วัดนิคมเขต
วัดวงษ์วารี
วัดวงษ์วารี
วัดบ้านข่อย
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดบ้านดอน
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดไทยเจริญ
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดอัมพวนาราม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
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ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๗๐ นางกนิษฐา
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๗๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๗๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๗๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๗๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๗๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๗๖

นางจีรนันท์
นางสาวปญญาพร
นางพนิตตา
นางสาวลลิตา
นางวิมล
นางพัชรี

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๗๗ นางสาวจันทรกานต์
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๗๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๗๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๘๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๘๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๘๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๘๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๘๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๘๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๘๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๘๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๘๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๘๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๒๙๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๙๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๙๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๙๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๙๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๙๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๙๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๙๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๙๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๒๙๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๐๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๐๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๐๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๐๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๐๔

นางสาวจามรี
นายนิตินัย
นางจินตนา
นายบัณฑิต
นายเบญจชัย
นางประทิน
นางเหล็กใน
นายบรรจง
นายชิตษณุ
นายบุญลือ
นางรุจิรา
นายวิรัตน์
นางศรีสุนันท์
นางสาวศศิประภา
นางอินทิรา
นางสาวปรัชพร
นายไพศาล
นางสาวศุภลักษณ์
นายรังสิวุฒิ
นายกิตติพงษ์
นายกิติคุณ
นางสาวกุสุมา
นางขนิษฐา
นางสาวชนรดี
นายทวี
นายทองสูน
นางทัศนีย์

นามสกุล

เที่ยงสูงเนิน
สืบสำราญ
สีสันงาม
พงษ์รัตนสิริกุล
บุบผามะตะนัง
ราชาโคตร
ปจจัยโคนัง
บูรณ์เจริญ
อัมรารัมย์
สุขเกษม
ฉิมพลีพันธ์
ปองจันทร์ลา
เนืองสา
ถาวรศิริ
สุขจันทร์
พวงธรรม
จีระออน
บุราณสุข
ง้าวไข่นำ
ทับทิมหิน
เอกวารีย์
คิ้วงาม
เนืองภา
พรมกูล
สำราญสุข
แสงคำ
กลางสวัสดิ์
วงษาสนธิ์
โกฏหอม
โสสีดา
บริบูรณ์
มุ่งดี
ง้าวไข่นำ
บัวมาตย์
กลางสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๓/๒๕๓๓ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
๓๐/๑๒/๒๕๒๔ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
๓๑/๑๐/๒๕๓๔ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

๐๓/๐๒/๒๕๒๒ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
๒๔/๐๕/๒๕๓๕ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

๐๙/๑๐/๒๕๑๙ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
๒๕/๐๒/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดสมณาวาส

๐๓/๐๘/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๓๐/๐๖/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านโนนไฮ
๒๙/๐๕/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน
๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพนมรุ้ง

๐๓/๐๒/๒๕๒๐ โรงเรียนพนมรุ้ง
๐๖/๑๑/๒๕๒๘ โรงเรียนพนมรุ้ง
๐๗/๑๐/๒๕๒๗ โรงเรียนพนมรุ้ง
๒๕/๑๐/๒๕๑๕ โรงเรียนพนมรุ้ง
๐๙/๐๓/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๒/๐๘/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๒/๐๘/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๐๔/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๖/๐๔/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๔/๐๑/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๑๓/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านหนองแวง

๒๔/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านหนองแวง
๒๐/๐๓/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านหนองครก
๒๒/๐๖/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านหนองครก

๒๐/๑๐/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านหนองครก

๑๐/๐๗/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๒/๐๓/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๓/๑๒/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

๑๓/๐๗/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๙/๐๑/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

๐๑/๐๔/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๐๓/๐๙/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๘/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๕/๐๘/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดศรีสุธรรม
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดสมณาวาส
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดประชานิมิต
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๑๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๐๕ นางทัศนีย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๐๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๐๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๐๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๐๙
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๑๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๑๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๑๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๑๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๑๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๑๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๑๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๑๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๑๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๑๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๒๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๒๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๒๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๒๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๒๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๒๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๒๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๒๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๒๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๒๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๓๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๓๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๓๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๓๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๓๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๓๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๓๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๓๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๓๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๓๙

นามสกุล

อุ่นทานนท์
นางนวลฉวี
วงษ์สมบัติ
นายบัณฑิต
วงศาสนธิ์
นายประยูร
จินดาศรี
นางพรทิพย์
คำมี
นางเพชรรัตน์
สายแสงจันทร์
นายวิลัยศักดื์
อาจทวีกุล
นางสุธิดา
อานไธสง
ดร.สุวัฒน์
อุ่นทานนท์
นางอรนุช
ชัญถาวร
นางณัฎฐ์ชนินท์ แบลนตัน
นางนวรัตน์
พุทธานี
นางสาววชิราพร สองสีดา
นายสง่า
ใสงาม
นางสาวสาวิตรี ทองสัมฤทธิ์
นางสาวสุดใจ
สาวินาจ
นางสุนีย์
สมอหอม
นายสุรเชษฐ์
สิงห์นันท์
นางสาวเบญจมาศ แก้วก้อน
นายประพันธ์จิตร อินทร์มา
นายอานุภาพ
ชาติรัมย์
นางสาวอภิญญา ท้าวยา
นางสาวปวีณา เฉลิมพลโยธิน
นายศุภชัย
บุญเสริม
นางสาวเสาวนีย์ บุญรอด
นายเอนก
ลีแสน
นางสาวรัตนากรณ์ พิมโยธา
นายวิโรจน์
เรืองสุวรรณ์
นางกุญชร
ศรีเชียงสา
นางสาวกรองทิพย์ นามน้อย
นางนิภาวรรณ พรรณวงค์
นางรำพึง
แพทย์เพียร
นางศูนย์
ทิพย์รม
นางสมบูรณ์
ศิริช่าง
นางสำราญ
วงศ์วิลาศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๒/๐๑/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๘/๐๒/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๐๖/๑๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๒/๐๓/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๑๔/๑๐/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๑/๐๑/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

๐๙/๐๒/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

๓๐/๐๖/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๘/๐๒/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
๒๒/๐๘/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๒/๑๐/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๒/๐๔/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านกระสัง

๒๐/๐๑/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๒/๐๔/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านกระสัง
๓๐/๐๗/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๕/๐๖/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านกระสัง
๒๓/๐๔/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านกระสัง
๑๘/๑๒/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านหนองการะโก

๑๖/๐๔/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก
๒๓/๑๑/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านหนองการะโก

๑๒/๐๖/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
๒๓/๐๕/๒๕๒๒ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
๒๑/๐๔/๒๕๓๗ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
๑๑/๑๑/๒๕๒๘ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม

๐๖/๑๑/๒๕๓๐ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
๒๕/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน

๐๙/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๑/๐๔/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
๒๐/๑๐/๒๕๑๐ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๖/๐๖/๒๕๑๐ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๑๑/๐๓/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

๒๐/๐๑/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๒/๐๙/๒๔๙๙ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
๐๑/๐๑/๒๔๙๗ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดสำโรงพัฒนา
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดเทพทราวาส
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดราษฎร์รักแดน
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่
วัดหนองกี่

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๑๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๔๐ นางสำเรียง
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๔๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๔๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๔๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๔๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๔๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๔๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๔๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๔๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๔๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๕๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๕๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๕๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๕๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๕๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๕๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๕๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๕๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๕๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๕๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๖๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๖๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๖๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๖๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๖๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๖๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๖๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๖๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๖๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๖๙

นางหนูเพียร
นางพรทิพา
นายสันติสุข
นายพงษธร
นางสาวสุภาวิณี
นางอำไพวรรณ์
นางเยาวลักษณ์
นางสาววันดี
นายสุบิน
นางจาริยาภรณ์
นางสาวอังสุพรรณ
นางสาวณัฐกานต์
นางลันดอน
นางสาวสายรุ้ง
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวอลิสญา
นางสาวกนกทิพย์
นางสาวทักษพร
นางสุกัลยาณ์
นางสาวงามเนตร
นางสาวบุญโฉม
นางชญาณัฎฐิกา
นายณภัสกร
นายมานัส
นางสาวพัชรี
ว่าที่ร้อยตรีโกมล
นางสาวจันทนา

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๗๐ นางสาวเบญจวรรณ

นางสาววรรณิสา
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๗๒ นายสุบรรณ
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๗๓ นายพิชยดนย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๗๔ นางสาวสุวิมล
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๗๑

นามสกุล
สีจันทึก
สุภะกะ
บุญประสพ
เพ็ชรไพทูล
สารศรี
สีแสด
แหวนจะโปะ
ศิลปกุล
สาทิพย์จันทร์
ฝายเทศ
พลเสพ
เพียรขุนทด
เที่ยงดาห์
แทนไธสง
สรวญรัมย์
อยู่เย็น
วารินทร์
กะการัมย์
สว่างภพ
พิมาลา
เเปลงไธสง
บัวเเก้ว
นวลไธสง
ลมไธสง
ดีโยธา
มณีพุทธวรสกุล
บุบผา
เชวรัมย์
สุระมรรคา
สุขแม้น
มีผล
ศรีวงศ์ราช
จันชา
ยืนยิ่ง
อินทรทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๙/๒๔๙๑ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่

สังกัดวัด

วัดหนองกี่
๐๘/๐๓/๒๕๐๘ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
วัดหนองกี่
๐๕/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
๐๓/๐๗/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด
วัดโคกสูงคูขาด
๒๗/๐๔/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านโคกลอย
วัดโคกลอย
๑๐/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านโคกลอย
วัดโคกลอย
๑๘/๑๒/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านโคกลอย
วัดโคกลอย
๑๐/๐๓/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
๒๐/๐๖/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
๒๘/๐๑/๒๕๑๗ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
วัดเวฬุนคราราม
๐๘/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
๑๘/๐๖/๒๕๓๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
๒๓/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง
วัดเก่าดอนอะราง
๐๗/๐๕/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
วัดเก่าดอนอะราง
๒๗/๐๑/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก
วัดเก่าดอนอะราง
๑๐/๐๒/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
วัดโคกลำดวน
๒๒/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
วัดโคกลำดวน
๐๒/๑๑/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
วัดโคกลำดวน
๑๖/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
วัดโคกลำดวน
๑๔/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
วัดชัยศรี
๐๙/๐๒/๒๕๑๓ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
วัดชัยศรี
๑๒/๐๑/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดชัยสมพร
วัดเทพประดิษฐ์
๐๑/๐๕/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ) วัดธรรมประดิษฐ์
๒๒/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ) วัดธรรมประดิษฐ์
๐๘/๑๐/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก
๑๐/๐๘/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก
๑๘/๐๗/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก
๑๒/๐๖/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก
๒๑/๐๙/๒๕๒๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วัดเทพทราวาส
๑๐/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วัดเทพทราวาส
๑๖/๐๓/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วัดเทพทราวาส
๑๓/๑๐/๒๕๓๒ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วัดเทพทราวาส
๒๘/๐๕/๒๕๒๘ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วัดเทพทราวาส
๐๘/๐๔/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านปาหนาม
วัดปาหนาม
๓๐/๐๔/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
วัดปาหนาม

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๗๕

ชื่อ
นางสาวิตรี

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๗๖ นางสาวพัชญ์ณัฏฐา
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๗๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๗๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๗๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๘๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๘๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๘๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๘๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๘๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๘๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๘๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๘๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๘๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๘๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๓๙๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๙๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๙๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๙๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๙๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๙๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๙๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๙๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๙๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๓๙๙

บร ๔๖๓๖๓/๐๔๐๐
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๐๑
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๐๒
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๐๓
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๐๔
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๐๕
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๐๖
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๐๗
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๐๘
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๐๙

นางสาวณิชกมล
นางอัจฉรา
นายชาลี
นางนิภาพร
นางวันเพ็ญ
นายวิทยากร
นางหัทยา
นางสุดาทิพย์
นางสาววิลาวรรณ
นางสาวพีรญา
นางวันวิสาข์
นางสาวอารีลักษณ์
นางสาวปยาภรณ์
นางวันทนา
นางสาวบุหงา
นางสาวลดาวัลย์
นายทนงศักดิ์
นายนิติลักษณ์
นางสาวรุ่งเรือง
นางสาวสุภาภรณ์
นายเทพธานี
นางสาวเพียงขวัญ
นางสาวพิกุล
นายปญญา
นางสำรวย
นางสาวธนกร
นายสิทธิกร
นายปกครอง
นางจิตรานุช
นายชุติเทพ
นางสายพิณ
นางกมลวรรณ
นายณัชพล

นามสกุล
นิธิศเกรียงไกร
เสมประเสริฐ
ศรีสมสุข
ธีระวิทยาภรณ์
ขาวงาม
อุรีรัมย์
ศรีบุญเรือง
อินทร์สำราญ
บุญเที่ยง
นะรารัมย์
วะเรือน
แถวไธสง
แก้วจุมพล
เส็งนา
ตอรบรัมย์
สดรัมย์
ประนำมะสัง
อังคะณี
ดวงคำจันทร์
เกลียววงศ์
ทันหา
ธรรมพันธ์
กัณหา
แสนมณี
ตองติดรัมย์
ภู่ประเสริฐ
ใยจอหอ
ปาโสรักษ์
ทาทิพย์
แสนมณี
แสนศรีเชาว์พันธ์
ทองเรือง
ศรหนูน้อย
เพชรกล้า
ทองทิพยเนตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๖/๒๕๒๙ โรงเรียนปะคำพิทยาคม
๐๙/๑๒/๒๕๑๘ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม

๐๔/๑๐/๒๕๑๓ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๑๕/๐๗/๒๕๑๕ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๑๔/๐๖/๒๕๒๙ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม

๐๕/๐๒/๒๕๑๒ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๐๔/๑๑/๒๕๑๑ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๑๖/๐๙/๒๕๓๗ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๑๒/๐๒/๒๕๑๕ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
๒๘/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่

๐๖/๐๗/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๑๓/๐๙/๒๕๑๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๘/๑๑/๒๕๑๖ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๗/๐๙/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๙/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๒/๐๕/๒๕๓๒ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๓๑ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

๐๖/๑๐/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๔/๑๑/๒๕๑๗ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
๐๑/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๐๔/๐๔/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
๑๙/๐๓/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านคูบอน
๑๔/๑๒/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านคูบอน

๒๒/๐๙/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านคูบอน
๒๘/๐๑/๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านคูบอน

๐๖/๑๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านจิก
๑๑/๐๕/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านจิก

๐๓/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านจิก
๑๒/๐๗/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านจิก

๑๗/๐๑/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
๒๑/๐๒/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ย้อย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดตลาดชัย
วัดแจ้งเมืองไผ่
วัดโคกสว่าง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดอุดมราษฎร์วราราม
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดหนองคูบอน
วัดจิกใหญ่
วัดจิกใหญ่
วัดจิกใหญ่
วัดจิกใหญ่
วัดคูเมือง
วัดคูเมือง

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

บร ๔๖๓๖๓/๐๔๑๐ นายจำรัส

นามสกุล

เจียมรัมย์
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๑๑ นางสาวสุจิตรา กุลศรี
บร ๔๖๓๖๓/๐๔๑๒ นางสาวกาญจนา โล่ห์สุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๑/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๑๕/๐๖/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านโชคกราด
๑๗/๑๒/๒๕๓๒ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกทลิวนาราม
วัดกทลิวนาราม
วัดโนนสุวรรณ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๑๓
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