


          ...การศึกษานั้น ไม่ว่าจะศึกษาเพื่อตนหรือจะให้แก่ผู้อื่น สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
         จึงจะได้ผลเป็นคุณเป็นประโยชน์ มิฉะนั้นจะต้องมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น ทำให้เสียเวลาและเสียประโยชน์
         ไปเปล่า ๆ วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้นคืออย่างไร กล่าวโดยความคิดรวบยอดก็คือการทำให้บุคคลมีปัจจัย
          หรือมีอุปกรณ์สำหรับชีวิตอย่างครบถ้วนเพียงพอทั้งในส่วนวิชาความรู้ส่วนความคิดวินิจฉัยส่วนจิตใจและคุณธรรม
          ความประพฤติส่วนความขยันอดทน และความสามารถในอันที่จะนำความรู้ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานของตนเองให้

            ได้จริง ๆ เพื่อสามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความสุขความเจริญมั่นคงและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมือง
             ได้ตามควรแก่ฐานะด้วย... 
                    
                          พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                            25 มิถุนายน 2523 
                                                                                                                                      

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนพระครูพิทยาคม ดูแลระบบนักเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา

พระบรมราโชวาท

พัฒนาสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์

“โรงเรียนน่าอยู่ ลูกพระครูมีสัมมาคารวะ”
สีประจำโรงเรียน

“เทา - ขาว”



ประวัติโรงเรียนพระครูพิทยาคม
     โรงเรียนพระครูพิทยาคมจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2531 โดยความเห็นชอบของสภาตำบลพระครูได้อนุมัติ
ให้ใช้พื้นที่กระทรวงมหาดไทยโดยใช้ที่สาธารณะซึ่งเป็นป่าช้าเก่าและทำเลเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 
ตำบลพระครูใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมหน่วยการศึกษา พระครูใหญ่”ประชาชนชาวตำบลพระครูได้ร่วมกันสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 1 หลัง และโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดการศึกษาแบบสหการศึกษา ในช่วงปีการศึกษาแรกรับนักเรียน  
ม. 1 จำนวน 2 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 56 คน โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมทำการสอน 
ต่อมาในวันที่ 10 มีนาคม 2532  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้แยกเป็นเอกเทศชื่อว่า “โรงเรียนพระครูพิทยาคม”
     ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่ 2080 / 2532 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2532 ให้ นายพิรุฬห์  
สวัสดิ์รัมย์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ซึ่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนลำดวนพิทยาคมมารักษ
าการในตำแหน่งครู ใหญ่โรงเรียนพระครูพิทยาคม ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรกได้เดินทางมารับตำแหน่งในวันที่ 25 กรกฎาคม 
2532 และปีงบประมาณ 2532 โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนิน
การสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ชค 104/27 เป็นอาคารเรียนหลังแรกที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ
     ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2540 นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 
ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
     วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545 นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
ได้เดินทางมารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม และเมื่อ วันที่ 26  พฤษภาคม 2546  
ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม
     วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 นายดำรงรักษ์  สิงหสุรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคม 
ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นายสุเทพ  จำเนียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 
ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
                            ที่ตั้งสถานศึกษา  
ปัจจุบัน โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 10 ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  
ติดถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง  ระยะทางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 89 ไร่  
3 งาน 54  ตารางวา      



ปรัชญา

“การศึกษา คือชีวิต”

คติธรรม

“สุวิชาโน พหุสุตโต”

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ต้นตะแบก”

คำขวัญ

“ประพฤติดี เรียนเยี่ยม เปยี่มทักษะ สรีระแข็งแรง”

พระ - ผู้พร้อมไว้ซึ่งคุณธรรม

ครู - ผู้ชี้นำความรู้ให้

พิทยา - คือวิชาอันเปรื่องปราชญ์

คม - ประดุจกริชกล้าบาดลึกแหลมคม

เพลงมาร์ชพระครูพิทยาคม
พวกเราพระครูพิทยาคม          นามนี้ชื่นชมอบรมสร้างสมความดี

ให้ความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศักดิ์ศรี   พัฒนาชีวีให้สุขสันต์ด้วยการศึกษา

ประพฤติดีเรียนเยี่ยมเปี่ยมทักษะ      สรีระแข็งแรงเป็นแหล่งวิชา

นำชุมชนสร้างสรรค์เกิดภูมิปัญญา    เด็กไทยก้าวหน้าคนดีเป็นศรีสังคม

ธงเทาขาวเด่นเป็นสง่า            คือปัญญาส่องสว่างทางรื่นรมย์

เกียรติคุณเลื่อนลือไกลใครใครนิยม    ตะแบกบานงามสมศิษย์ พ.พ. ผองเรา

สุวิชาโน พหุสุตโต              ถิ่นนี้สุขโข ภูมิรู้ดีไม่อายเขา

รวมใจรักสามัคคีการงานหนักเบา     เทาขาวถิ่นเก่าอยู่แห่งไหนไม่ลืมเลือน



นายสุเทพ จำเนียรกุล
ผู้อำนวยการ

นายธนโชติ สีทอง
รองผู้อำนวยการ



นายสุรชาติ  กองธรรม
รองผู้อำนวยการ

นายสมเกียติร สามิบัตร
รองผู้อำนวยการ

การเดินทางของอนาคตผ่านไปอีกหนึ่งก้าว
เป็นย่างก้าวแห่งความสำเร็จ

ครูหวังว่าศิษย์ทุกคนคงมีเป้าหมายที่คิดไว้แล้ว
ขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังไว้โดยทั่วกัน

  

ขอให้ศิษย์รักทุกคนจงโชคดี



นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์ ครู คศ.2 - 085-4927421

นางสุพรรณี เหมือนถนอม ครู คศ. 3 - 086-2563458

นางกีรติญา โภคินชุติวัด  ครู คศ.1 - 0868755414

นางอิศรา  สีทอง  ครู คศ.3 - 081-7188112

นางกัญญนันท์  สัมมาทรัพย์ ครู คศ.3 082-1426021

นายสัญญา เสนาพันธ์ ครู คศ.2 087-2575122



นางวณิชชา มีแก้ว ครู คศ.3 - 081-5488489

นายสุพจน์ มีแก้ว  ครู คศ.3 - 089-7185872

นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง ครู คศ.2 - 081-8785954

นายไพฑูลย์ ดวงดวงฤทธิ์ ครู คศ.2 - 089-7165490

นางวาริศา พิสิฐพรปิติกุล ครู คศ.3 - 084-6073889

นางภิญญดา จงอ่อนกลาง ครู คศ.3 - 084-4734890

นางนภัสชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ครู คศ.3 - 088-1006736

นายพิทักษ์ คมศรี ครู คศ.3 087-4736510

นางสาวรัศมี สุขผดุง พนักงานราชการ - 085-6344497

นางนวรัตน์ ปักการะเน ครู คศ.2 080-1728226

นายอิทธิพล ดาบรัมย์ ครู คศ.1 083-7871624

 

นายมนัส วาปีโส ครู คศ.2 - 089-5853813

นางเฉลิมศรี สุทธิแพทย์ ครู คศ.3 - 081-3930456

นางสิตานันท์ ครี ครู คศ.2 082-7469597

นางอวัสดา ไชยวรณ์ ครู คศ.3 088-7081525

นางเพ็ญพร จันทร์ละมุนมา ครู คศ.1 083-9662262

นายเศรษฐวิทย์ โภคินชุติวัต ครู คศ.1 086-2591541

นางสาวธันยาภัทร์ พิรุณ พนักงานราชการ 081-549196

นางพิมพ์สุภา รักษ์สกุลโทอึ้น ครู คศ.3 081-7608006

 



นางโสภิดา  ฉิมจารย์ ครู คศ.3 - 089-7176753

นางประไพ ศรีคิรินทร์ ครู คศ.2 - 083-3662100

นางสุขจิต  เบนเนทท์ ครู คศ.3 081-9556454

นายนภัทร  พุทไธวัฒน์ ครู คศ.2 080-484068

นายอภิชาติ  วรรณศรี ครู คศ.2 083-743922

นายจิระ  ราชโยธา ครูผู้ช่วยู 088-380972

นางนิศากร  วสุธารัฐ  พนักงานราชการ 089-4277303

นางพรพรรณ สมัครค้า ครูอัตราจ้าง 081-5758968

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสุภัชฌา  สามิบัติ   ครู คศ.3   - 089-722681

นายชัยณรงค์  คีรี     ครู  คศ.3  - 0817305149

นายพัทยา  คำสอน  ครู  คศ.2  - 

นายสมชาย  แก้วประเสริฐ  ครู คศ.2  - 085-0162376

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางดวงพร จินดาวงศ์ ครู คศ.2 - 044-614793
นางฐิตาภา อรุณศิริภูมิ ครู คศ.3 - 081-0712267
นางวันนา เลไธสง ครู คศ.3 085-025338
นางพรทิพย์ พุทไธวัฒน์  ครู คศ.3 083-3731895
นางอนงศรี รักษาสุวรรณ ครู คศ.3 080-5968377
นางศิวารมณ์ เรืองไกล ครู คศ.3 089-4237232
นายทวีชัย เลไธสง ครู คศ.3 083-4670773

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางอังคณา กาญจน์สุภัค ครู คศ.3 - 086-2565381
นางกิตติมา สุขสังข์ ครู คศ.2 - 089-7204148
นางพจนี อพรรัมย์  ครู คศ.3 080897204148
นางปภาวรินทร์ วิลาศ ครู คศ.1-087-8695691
นางลลิตา  เรืองรัมย์ ครู คศ.2 086-2618708
นายอังกูล วัชราพงศ์ศิริ ครู คศ.1 090-3602728

นางสุภาพร ศรีคำ ครู คศ.1   089-5812219



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมาภรณ์  ดวงฤิทธิ์

นายศุภชัย  บุญนาง

3/1



ด.ช. ฌานฤทธิ์  นิลรัมย์  ชื่อเล่น เกมส์  
ที่อยู่ 3 หมู่ 15 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 คติพจน์ Gamecika fang                                                                    
เบอร์โทร 0881213947

ด.ญ.ธันยาพร  แสงอร่ามกูล  ช่ือเล่น แนน                                      
ท่ีอยู่ 6 หมู่ 16 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                  

คติพจน์ ฝันให้ไกลไปให้ถึง                                                            
เบอร์โทร 0874526285

ด.ญ.วีรนุช  พาปาน   ช่ือเล่น โย                                              
ท่ีอยู่ 94 หมู่.6 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                      

คติพจน์ อยู่กับปัจจุบันทำมันให้ดีท่ีสุด                                                                                            

ด.ญ.ศิริวรรณ  พันธุมิตร   ช่ือเล่น ป๊อบ                                                 
ท่ีอยู่ 108 หมู่.14 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                    

คติพจน์ ในความฝันไม่มีคำว่าเหน่ือย                                                                                           
เบอร์โทร 0804772230

ด.ญ.สาวิตรี  บุ้งทอง ช่ือเล่นเบลล์                                                  
ท่ีอยู่ 51หมู่.3 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์                                                                              

คติพจน์ ชีวิตเป็นของเรา…..ใช้ซะ                                                                                           
เบอร์โทร 0804840703

สุจิตรา  ชอบธรรม   ช่ือเล่น นุก                                                 
ท่ีอยู่ 201 หมู่.2 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                     

คติพจน์ เร่ือยๆ                                                                                            
เบอร์โทร 0806143720

ด.ญ.กัลย์สุดา  ไชยย่ิง   ช่ือเล่น ต้า                                                 
ท่ีอยู่ 261หมู่ 2 ต.เหล็กเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                     

คติพจน์ บางคนแคร์ แคร์บางคน                                                                                          
เบอร์โทร 0808637519

ด.ญ.ประกายรัตน์  ดาวรัมย์   ช่ือเล่น แอ๋ม 
ท่ีอยู่ 40 หมู่.6 ต.หินเหล็กไฟ อ.คุเมือง จ.บุรีรัมย์   

คติพจน์ ย่ิงรู้จัก ย่ิงรักเธอ                                                                                                        
เบอร์โทร 0900343655

ด.ญ.รุ่งนภา  ศรีประโคน   ช่ือเล่น ต้อม                                     
ท่ีอยู่ 3 หมู่.6 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                      

คติพจน์ ใจเธอรู้ดี                                                                                
เบอร์โทร 0854993047                                         

ด.ญ.จันธิกา  เสริมรัมย์   ช่ือเล่น บ๋ิม                                         
ท่ีอยู่ 89 หมู่10 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                      

เบอร์โทร 0880793808                          

ด.ญ.จีรนาฏ  โขงรัมย์   ช่ือเล่น เจน                              
ท่ีอยู่ 89 หมู่.4 ต.ถลุงเหล็ก อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                             

คติพจน์ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน                                                                      
เบอร์โทร 0911355938                    

ด.ญ.ชฎาพร  ปักเสติ   ช่ือเล่น เฟิร์น                              
ท่ีอยู่ 92 หมู่. 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                   

คติพจน์ นางฟ้า…………ซาตาน                                                                
เบอร์โทร 0874606816                 

ด.ช.วุฒิพงษ์  อ่างสี   ชื่อเล่น ต้า                             
ที่อยู่ 65 หมู่ 5 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                    

คติพจน์ รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน                                                               
เบอร์โทร 0906713239         

ด.ญ.กุลนัฐ  สุขเพิ่ม   ชื่อเล่น แนน                               
ที่อยู่ 121 หมู่ .9 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                   

คติพจน์ ฝันให้ไกลไปให้ถึง                                                         
เบอร์โทร 0883558221       

ด.ญ.ขนิษฐา  อุดมสิน   ชื่อเล่น พลอย                                                      
ที่อยู่ 46 หมู่. 6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                             
คติพจน์ เจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควาย                                       

เบอร์โทร 0880404712       

ด.ช.พิทักษ์  สีทา   ช่ือเล่น โอเล่                                                                                                                     
ท่ีอยู่ 99 หมู่.6 ตหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                         

คติพจน์ ใด๋เป็นใหญ่ใด๋น่ังบ้านบ่เลิมเบ่ิงเงาโต                                                                                    
เบอร์โทร 0879565891

ด.ญ.ฐิติชญาน์  เศรษฐดาวิทย์ ช่ือเล่น ออย                 
ท่ีอยู่ 103 หมู่ 16 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรีมย์   

คติพจน์ คิดแล้วก็จะทำให้ได้                                                        
เบอร์โทร 087532230



ด.ญ.ทิพาภรณ์  ดำริรัมย์   ช่ือเล่น ก่ิง                                                                         
ท่ีอยู่  61 หมู่.12 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

คติพจน์ ความคิดถึงไม่ต้องพ่ึงปาฎิหารย์                                                                              
เบอร์โทร 0837479347

ด.ญ.น้ำฝน  ผ่านพินิจ  ช่ือเล่น บ๋อม                                                                         
ท่ีอยู่ 1/2 หมู่.12 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                    

คติพจน์ ท้อได้แต่อย่าถอย                                                                              

ด.ญ.ปภัสรา  ศรีวาลี   ช่ือเล่น ชมพู่                                                                        
ท่ีอยู่ 117 หมู่.2 ต.เมืองแฝง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                    

คติพจน์ ก็เป็นคนไม่ดี                                                                               
เบอร์โทร 0881263236                                                                              

ด.ญ.รัตติกา  ก่อแก้ว   ช่ือเล่น แนน                                                                        
ท่ีอยู่  92 หมู่.12 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                  

คติพจน์ วันพระไม่ได้มีหนเดียว                                                                              
เบอร์โทร 0804690047                                                                      

ด.ญ.ขนิษฐา  โพนคำ   ช่ือเล่น  นิด                                                                   
ท่ีอยู่ 87 หมู่.10 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                        

เบอร์โทร 0833862643                                        

ด.ญ.จิราภรณ์  ปักกาสีนัง   ช่ือเล่น เจน                                                                         
ท่ีอยู่ 11 หมู่.3 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                    

เบอร์โทร  0868381663

ด.ญ.ฬาลักษณ์  บาลรัมย์   ช่ือเล่น ชมพู่                                                                        
ท่ีอยู่ 54 แก่นเจริญ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                    

คติพจน์ ไกลแค่ไหนคือใกล้                                                                              
เบอร์โทร 0850141699

ด.ญ.โชว์ธิดา  ละครพล   ช่ือเล่น แฟง                                                                        
ท่ีอยู่  3/5 หมู่.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

คติพจน์ ถ้าพยายามไม่มีส่ิงไหนท่ีทำไม่ได้                                                                               
เบอร์โทร 0911827338

ด.ญ.สุพัตรา  ตรีวิเศษ   ช่ือเล่น แก้ม                                                                    
ท่ีอยู่ 27 หมู่.6 ต.ถลุงเหล็ก อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                        

คติพจน์ คนไม่มีเวลาคือคนตาย                                                                                      
เบอร์โทร 0874542637      

ด.ญ.อรวรรณ  บุญสิทธ์ิ   ช่ือเล่น ตังเมย์                                                                   
ท่ีอยู่ 17 หมู่.1 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                         

คติพจน์ ชีวิตยังมีผู้น้ีเสมอ                                                                                      
เบอร์โทร 0897168910

ด.ญ.อรัญญา  จุมเกตุ  ช่ือเล่น จ๋า                                                                    
ท่ีอยู่ 99 หมู่.13 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                         

คติพจน์ สู้เพ่ือวันข้างหน้า                                                                                     
เบอร์โทร 0837311822

ด.ญ.อาทิตยา  ประเสริฐศรี   ช่ือเล่น น้อง                                                                    
ท่ีอยู่ 88 หมู่.1 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                  

เบอร์โทร 0823417810

ด.ช.พิทักษ์  สีทา   ช่ือเล่น โอเล่                                                                                                                     
ท่ีอยู่ 99 หมู่.6 ตหินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                         

คติพจน์ ใด๋เป็นใหญ่ใด๋น่ังบ้านบ่เลิมเบ่ิงเงาโต                                                                                    
เบอร์โทร 0879565891

ด.ช.สุรวีร์  อออุ่นดี   ช่ือเล่น ไอซ์                                                                    
ท่ีอยู่  1/1 หมู่ 7 ต.ถลุงเหล็ก  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                       

คติพจน์  สู้                                                                                    
เบอร์โทร 0804768014

ด.ญ.เกศริทร์  อินทร์คงงาม   ช่ือเล่น หนุ่ย                                                                   
ท่ีอยู่ 77 หมู่.6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                        

เบอร์โทร 0910293486

ด.ญ.ขนิษฐา  โพนคำ   ช่ือเล่น  นิด                                                                   
ท่ีอยู่ 87 หมู่.10 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                        

เบอร์โทร 0833862643

ด.ญ.ฐิติชญาน์  เศรษฐดาวิทย์ ช่ือเล่น ออย                 
ท่ีอยู่ 103 หมู่ 16 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรีมย์   

คติพจน์ คิดแล้วก็จะทำให้ได้                                                        
เบอร์โทร 087532230



ด.ญ.วิภาพรรณ  ด้ายรินรัมย์   ช่ือเล่น ก๊ิบ                                                                         
ท่ีอยู่ 95 หมู่.8 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

คติพจน์ ความพระยายามอยู่ท่ีไหนความสำเร็จอยู่ท่ีน่ัน                                                                               
เบอร์โทร 0906215611

ด.ญ.ุนิสา  ก่ำแก้ว   ช่ือเล่น อ้อย                                                                        
ท่ีอยู่ 19 หมู่5 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

คติพจน์ ฝันให้ไกลไปให้ถึง                                                                             
เบอร์โทร 0881024289

ด.ญ.อารียา  ไชยรัตน์   ช่ือเล่น บี                                                                         
ท่ีอยู่ 90/2 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                    

คติพจน์ ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด                                                                               
เบอร์โทร 0804747293

ด.ญ.โสภิตา  ศรีสุพรรณ   ช่ือเล่น โอ๋                                                                         
ท่ีอยู่  16/1 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

คติพจน์ อะไรท่ีผ่านมาแล้วก็ผ่านไป                                                                              
เบอร์โทร 0856106134

ด.ญ.อรวรรณ  วงเวียน   ช่ือเล่น แนน                                                                         
ท่ีอยู่ 100 หมู่5 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

คติพจน์ มิตรภาพไม่ได้ข้ึนอยู่กับกาลเวลา                                                                               
เบอร์โทร 0837267357

ด.ญ.ลิษา  วิบูลย์อรรถ   ช่ือเล่น โบว์                                                                         
ท่ีอยู่ 02/2 บ้านโนนศิลา                                                                    
เบอร์โทร 0905970413

ด.ญ.วีรยา  บินรัมย์   ช่ือเล่น ฝัน                                                                         
ท่ีอยู่ 159 หมู่ 17 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                    

เบอร์โทร 0879605438

ด.ญ.สายรัก  อุ่นรัมย์   ช่ือเล่น หนูนา                                                                         
ท่ีอยู่ 25 หมู่6 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                    

คติพจน์ ไม่มีคำว่าทัอ                                                                                                                                    
                          

ด.ญ.สุจิตรา  แสงวาโท   ช่ือเล่น กระแต                                                                        
ท่ีอยู่ 3 หมู่7 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                            



นางอวัสดา  ไชยวรณ์

นายสุวิสิทธิ์  ดีรบรัมย์



ด.ญ.กนกวรรณ หม่ืนออก  ช่ือเล่น ส้ม                              
คติพจน์   อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้

ท่ีอยู่ 45/1หมู่ 3บ้านสระเกษ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
เบอร์โทร 0881358864

ด.ช.เสกสรร  หาร ี ช ื ่ อเล่น    ม ื ่ ง
คติพจน ์ เขาทำไดเ้ราก็ทำได้

ที ่ อย ู ่  62 หม ู ่10 ต.หินเหลก็ไฟ อ.ค เูม ือง จ.บรุ รี ัมย ์   
 เบอร ์ โทร 0887053062

ด.ญ.พรรณนิดา  ดีรบรัมย์    ช่ือเล่น   อาย  
ท่ีอยู่  8 หมู่ 1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์      

เบอร์โทร  0868715202

ด.ญ.อนันตญา    แสงรัมย์  ช่ือเล่น    ปอ                 
คติพจน์- เรียนเพ่ืออนาคต แต่อย่าสมรสก่อนปริญญา

ท่ีอยู่ 172 หมู่ 17 บ้านตาหล่ำ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 เบอร์โทร 0867610565

ด.ญ.พิมพา    ด้ายรินรัมย์   ช่ือเล่น แพรว                           
ท่ีอยู่ 166 หมู่ 5 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  

เบอร์โทร 0880497185

ด.ญ.เมวิกา   ปักกะสัง   ช่ือเล่น  โมเม                       
คติพจน์  สู้เพ่ือสถาบัน

ท่ีอยู่ 189 หมู่ 17 บ้านตะหล่ำน้อย ต.หินเหล็กไฟ 
อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์

ด.ญ.รุ่งนภา    เรืองไพศาล    ช่ือเล่น        แอ้                  
ท่ีอยู่  100 หมู่ 6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร 088123508

ด.ญ.ศศิวิมล  สีวิเส็ง    ช่ือเล่น   มล                           
คติพจน์  ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่ 200 หมู่ 3 บ้านหนองเก้าข่า  ต.เมืองแฝก  
อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
 เบอร์โทร0843011156

ด.ช.ปฏิพัฒน์  ตรีชัยรัมย์   ช่ือเล่น แต้ม                  
คติพจน์ รักใครรักจริง

ท่ีอยู่  179 หมู่ 1 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 เบอร์โทร 08396074095

จิราลักษณ์    แก้วกล้า  ช่ือเล่น      แพ็ทต้ี                   
คติพจน์ เรียนเพ่ือวันข้างหน้า

ท่ีอยู่ 219 หมู่ 3 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
เบอร์โทร 0914735751

จุฑารัตน์  เดโชรัมย์   ช่ือเล่น  มัด                       
ท่ีอยู่  บ้านหนองมะค่าแต้  ต.พระครู อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 

เบอร์โทร 0906196355
e-mail  n.fifa-@hotmail.com

 ด.ญ.รุ่งทิพย์  สิทธินาม  ช่ือเล่น   พิมพ์                         
ท่ีอยู่  166 หมู่8 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   

เบอร์โทร  0881248748

วิภาวี  แสบรัมย์   ช่ือเล่น  เมย์                           
คติพจน์ - ความรักคือส่ิงท่ีสวยงาม

ท่ีอยู่ 125 หมู่ 2 บ้านโคกเพรช ต.พรสำราญ อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์
 เบอร์โทร 0881369255

สุกัญญา  เชยรัมย์   ช่ือเล่น  กัญญา              
ท่ีอยู่ 20 หมู่ 6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร  088497185
e-mail  kanya555666@hotmail.com

ด.ญ.จีรนันท์   คำมาปัน  ช่ือเล่น  นุก                           
ท่ีอยู่ 119 หมู่ 17 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร 0845237678
        

ด.ญ.ปนัดดา  บุญมี  ช่ือเล่น  ลูกปัด  
 ท่ีอยู่ 1 หมู่ 8 บ้านม่วงใต้ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร 0823756676
     

ปาริชาติ  สุขัง   ชื่อเล่น  เดีย 
ที่อยู่ 46หมู่ 5ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร 0913370918
       



ด.ช.เสกสรร  หาร ี ช ื ่ อเล่น    ม ื ่ ง
คติพจน ์ เขาทำไดเ้ราก็ทำได้

ที ่ อย ู ่  62 หม ู ่10 ต.หินเหลก็ไฟ อ.ค เูม ือง จ.บรุ รี ัมย ์   
 เบอร ์ โทร 0887053062

ด.ญ.นิภาพร  ศิขิรัมย์  ช่ือเล่น  แจ๋ว                 
 คติพจน์  -  รักไม่ยุ่งมุ่งการเรียน

ท่ีอยู่  13 หมู่ 20 บ้านโคกวัด ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 เบอร์โทร 0804637361

ด.ญ.พัชร ี ส ิทธสิขุ   ช ื ่ อเล่น  ออม                       
ที ่ อย ู ่ 37หม ู ่5 ต.เม ืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บรุ รี ัมย ์ 

เบอร ์ โทร 0874512859

จุฑารัตน์  เดโชรัมย์   ช่ือเล่น  มัด                       
ท่ีอยู่  บ้านหนองมะค่าแต้  ต.พระครู อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 

เบอร์โทร 0906196355
e-mail  n.fifa-@hotmail.com

ด.ญ.สพุัตรา  นพภารัมย ์ ช ื ่ อเล่น เบน               
คติพจน ์ ฝนัให ้ ไกล ไป ใหถึ้ง

ที ่ อย ู ่39 หม ู ่20 บา้นโคกวัด  ต.หนองตาด 
อ.เม ือง จ.บรุ รี ัมย ์

ด.ญ.สฑุามาศ  แก่นสาร ช ื ่ อเล่น   น้ ำหวาน                  
คติพจน ์รักแท้ ไมแ่พร้ะยะทาง

ที ่ อย ู ่99 หม ู ่10 บา้นหนองกรงุ  ต.พรสำราญ 
อ.ค เูม ือง จ.บรุ รี ัมย ์  

ปาริชาติ  สุขัง   ชื่อเล่น  เดีย 
ที่อยู่ 46หมู่ 5ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร 0913370918
       

ด.ญ.วาฤทัย  ประสานแสง  ช ื ่ อเล่น  อ ุม้                    
ที ่ อย ู่ 90/2 หม ู่ 1 บ า้นพระคร ใูหญ ่ ต.พระคร ู 

อ.เม ือง จ.บ รุ ีร ัมย ์
 เบอร ์ โทร  0913394371

ด.ช.พัชรพล    กันหา      ช่ือเล่น  แบงค์           ท่ีอยู่  5/1หมู่1ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   เบอร์โทร 0880438932
ด.ช.จักรกริช    กองศรี     ช่ือเล่น น็อต            ท่ีอยู่  35 หมู่12ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์     
ด.ญ.มลธิดา    สันกลาง    ช่ือเล่น  มล             ท่ีอยู่ 118 หมู่ 14 บ้านสำโรง  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ 
ด.ญ.ยุวลี    วิบูลย์อรรถ   ช่ือเล่น  แอ้              ท่ีอยู่  64 หมู่ 3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทร  0876534292
ด.ญ.วรรัตน์   ศรีสม      ช่ือเล่น  เล็ก             ท่ีอยู่ 6 หมู่ 4 บ้านสำโรง ต.ถลุงเหล็กอ.เมือง จ.บุรีรัมย์   เบอร์โทร 0823792972
ด.ญ.สุดารัตน์  ดำรัมย์     ช่ือเล่น  ฝ้าย            ท่ีอยู่ 26 หมู่ 1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   เบอร์โทร  0823688728
ด.ญ.สุภาพร   ดีรบรัมย์    ช่ือเล่น  ฟ้า             ท่ีอยู่ 55 หมู่ 6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทร 0837243378            
ด.ช.วุฒิไกร   จันทิมา     ช่ือเล่น  แจ็ค            ท่ีอยู่ 89 หมู่ 7 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ เบอร์โทร 0871663474
ด.ช.อนุศิษย์   ฝอยศาลา   ช่ือเล่น  พี              ท่ีอยู่  32 หมู่ 1 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์    
ด.ญ.ปิยะธิดา   เกิดสุข     ช่ือเล่น  ขิม              ท่ีอยู่ 60 หมู่ 12 บ้านพะไล ต.ถลุงเหล็กอ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เบอร์โทร 0868660204  
ด.ญ.พัชรินทร์  คะเรรัมย์    ช่ือเล่น  อาย             ท่ีอยู่ 93 หมู่ 14 บ้านสระล้อม ต.ถลุงเหล็กอ.เมืองจ.บุรีรัมย์ เบอร์โทร 0853068019
ด.ญ.รุ่งนภา  เรืองไพศาล   ช่ือเล่น  แอ้              ท่ีอยู่  100 หมู่ 6 ต.ถลุงเหล็กอ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เบอร์โทร 088123508         
ด.ญ.เสาวลักษณ์  มณีสุข   ช่ือเล่น  ฝน              ท่ีอยู่   47 หมู่ 10 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   เบอร์โทร 0881159970       
ด.ช.พงศธร  สิงห์วราภรณ์  ช่ือเล่น  เค              ท่ีอยู่ 67/1 หมู่ 3 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เบอร์โทร 088o872683
ด.ญ.วีรวรรณ  พวงเพชร   ช่ือเล่น แปน 
ด.ญ.อารยา  บุญทา        ช่ือเล่น แป้ง 



ด.ญ.มาลาลัย  เดิมทำรัมย์      ช่ือเล่น ตาล
ท่ีอยู่ หมู่9 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร  0881298097

ด.ญ.วันวิสา  หอมแก้ว  ช่ือเล่น    โบว์
ท่ีอยู่ 27/1 หมู่ 5 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร 0881347381

ด.ญ. สุภากานต์  ดาวดายรัมย์  ช่ือเล่น   การต์
ท่ีอยู่ 14/1 หมู่ 5 ต.กลันทา อ.เมืองจ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร 0813903188

3/3

ด.ช. ธนดล  ยีรัมย์  ช่ือเล่น    คิง
ท่ีอยู่ 32 หมู่ 1 ต.พระครู   อ.เมือง จ.บรีรัมย์



ด.ญ.มาลาลัย  เดิมทำรัมย์      ช่ือเล่น ตาล
ท่ีอยู่ หมู่9 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร  0881298097

ด.ญ.วันวิสา  หอมแก้ว  ช่ือเล่น    โบว์
ท่ีอยู่ 27/1 หมู่ 5 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร 0881347381

ด.ญ. สุภากานต์  ดาวดายรัมย์  ช่ือเล่น   การต์
ท่ีอยู่ 14/1 หมู่ 5 ต.กลันทา อ.เมืองจ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร 0813903188

ด.ญ. วรรณวิสา  สินสิริ  ช่ือเล่น  นุ๊ก
ท่ีอยู่ 46 หมู่ 16 ต.กลันทาอ.เมืองจ.บุรีรัมย์ 

เบอร์โทร 09065274442

ด.ญ.กมลรัตน์  สวัสดี  ช่ือเล่น   มล
ท่ีอยู่ 60 หมู่ 3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร 0823801795

ด.ช. สุรวุฒิ  ศรีนาเครือ   ช่ือเล่น  ต้อง
คติพจน์ เกิดเป็นคนโดยธรรมชาติ

ท่ีอยู่ 30/2 หมู่ 4 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ 

ด.ญ.ณัฐริณี  ย้ิมละม้าย  ช่ือเล่น  สัน
ท่ีอยู่ 1 หมู่1 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร 0851214397

ด.ญ.นันญกาญจน์  พะสุรัมย์ ช่ือเล่น  กาน
ท่ีอยู่ 26/1 หมู่ 16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร 0881270852

ด.ช.อดุลชัย  เกษมสุขกูล  ช่ือเล่น  กล้า
ท่ีอยู่ - หมู่ 12  บ้านผักกาดหญ้า ต.พรสำราญ  

อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ด.ญ. สุมิสา  บุญสอน ช่ือเล่น  ฝน
ท่ีอยู่ 26 หมู่ 8 ต.พระครูอ.เมืองจ.บุรีรัมย์ 

เบอร์โทร 0906169677

ด.ญ. อมรรัตน์   แก้วขับพา ช่ือเล่น   แนน
ท่ีอยู่ 141 หมู่ 2 ต.กลันทา อ.เมืองจ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร 0899523865

ด.ช.อนุวัฒน์  แวนรัมย์   ช่ือเล่น  โอ     
ท่ีอยู่ 120 หมู่ 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.เมือง จ.บรีรัมย์

ด.ช. ธนดล  ยีรัมย์  ช่ือเล่น    คิง
ท่ีอยู่ 32 หมู่ 1 ต.พระครู   อ.เมือง จ.บรีรัมย์

ด.ช.พงศธร  สมบัติ   ช่ือเล่น  โอ๋
ท่ีอยู่ 126 หมู่ 17 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

์
 

ด.ช.วีระพันธ์   สุระ  ช่ือเล่น  หน่ึง
ท่ีอยู่ 36 หมู่ 5 ต.พระครู  อ.เมืองจ.บุรีรัมย์

ด.ช.อิสราวุธ  ปูดวงรัมย์  
คติพจน์ เรียนไปเถิดจะเกิดผล

ท่ีอยู่ 137 หมู่ 1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   



ด.ช. ณัฐพล  สวัสดี   ช่ือเล่น   นัด
คติพจน์   ความรักทำให้คนตาบอด

ท่ีอยู่ 173 หมู่ 11 ต.กลันทา อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์   

ด.ช.ธวัชชัย  เดิมทำรัมย์   ช่ือเล่น   วุฒิ
คติพจน์  ไม่มีลิมิต ชวิตเกินร้อย

ท่ีอยู่ หมู่11 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
  

อภิชัย ดีราชรัมย์   ช่ือเล่น  ต้ัง
คติพจน์ ใจเกินร้อย 100%

ท่ีอยู่ บ้านโบย ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ด.ช.ฤทธิเดช  ลุนแพ็ง  ช่ือเล่น  แบ็ง ด.ญ.สุดาริณี  สีแก้วน้ำใส       ด.ญ.ลลิตา  เจริญบุญโภค    ด.ญ.ธนวรรณ จูมกุมาร

ด.ช. ณัฐวุฒิ  คูณศรี  ช่ือเล่น ต๊อฟ ท่ีอยู่ 59 หมู่ 3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช. จักรกฤษณ์   คะเลรัมย์  ช่ือเล่น  เตย ท่ีอยู่ 4/105  บ้านสำโรง  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ญาณโรจน์  เถลิงลาภ   ช่ือเล่น  เมฆ อยู่ 8 หมู่ 10 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ 
ด.ช. ณัฐวุฒิ  เอ้ือเฟ้ือ  ช่ือเล่น  เมษ ท่ีอยู่ 4/1 หมู่ 13 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บรีรัมย์

ด.ช. บัญชา  ปาสาทัง   ช่ือเล่น  อาร์ต
คติพจน์ ไผอยากฉลาดให้เข้าวัด

ท่ีอยู่ 159 หมู่ 2 บ้านหนองครกอ  ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์   เบอร์โทร-0823793426

์

ด.ญ.กาญจนา  นิโรรัมย์ ช่ือเล่น  ฝน
ท่ีอยู่ 1หมู่ 8 บ้านการะโก-หนองรัก ต.หินเหล็กไฟ 

อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์   

ด.ช. นัฐดนัย  แสนปัญญา  ช่ือเล่น  เกมส์
ท่ีอยู่ 77 หมู่ 7 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ด.ช.ณัฐวุฒิ  ทองจันทร์  ช่ือเล่น   ก้อง
ท่ีอยู่ หมู่9 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ด.ญ. วีระพร  มณีโส  ช่ือเล่น    เหมย
ท่ีอยู่ 60 หมู่ 10 บ้านหนองเครือ  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง

จ.บุรีรัมย์    เบอร์โทร-0873762108

  

ด.ช. สุวิทย์  ปินะการัง  ช่ือเล่น   ต้น
คติพจน์ ทำวันน้ี ให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่ หมู่ 11 ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 
เบอร์โทร 0837387535



   ด.ญ.ธนวรรณ จูมกุมาร

ด.ช. ณัฐวุฒิ  คูณศรี  ช่ือเล่น ต๊อฟ ท่ีอยู่ 59 หมู่ 3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช. จักรกฤษณ์   คะเลรัมย์  ช่ือเล่น  เตย ท่ีอยู่ 4/105  บ้านสำโรง  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ญาณโรจน์  เถลิงลาภ   ช่ือเล่น  เมฆ อยู่ 8 หมู่ 10 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ 
ด.ช. ณัฐวุฒิ  เอ้ือเฟ้ือ  ช่ือเล่น  เมษ ท่ีอยู่ 4/1 หมู่ 13 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บรีรัมย์

ด.ญ. วีระพร  มณีโส  ช่ือเล่น    เหมย
ท่ีอยู่ 60 หมู่ 10 บ้านหนองเครือ  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง

จ.บุรีรัมย์    เบอร์โทร-0873762108

  

ด.ช. สุวิทย์  ปินะการัง  ช่ือเล่น   ต้น
คติพจน์ ทำวันน้ี ให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่ หมู่ 11 ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 
เบอร์โทร 0837387535



ด.ช.กฤษดา  แก้วไพฑูลย์                 ท่ีอยู่  39 ม.12 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.นที  เกษีสังข์                        ท่ิยู่ 5/2 ม.10 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.พัสกร  แสนดี                       ท่ีอยู่ 9 ม.4 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ภานุวัฒน์  หลงรัก                   ท่ีอยู่ 19 ม.10 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.รัตน์โชค  ศรีตะวัน                   ท่ีอยู่  29 ม.13 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.วิชัย  ทองน้อย                      ท่ีอยู่ 7 ม.11 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.วุฒิพงษ์  วิชัย                      ท่ีอยุ่ 109 ม.4  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ศิริชัย  คำมูล                        ท่ีอยู่  91/1  ม.2 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.สุรชัย  เกตุหอม                      ท่ีอยู่ 1 ม.5  ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.อรุณรัชช์  สิมพร                      ท่ีอยู่ 34/1 ม.16  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.กาญจนาพร  ชัยกระสัง                ท่ีอยู่ 33  ม. 20 ต.หนองตาด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.ชันญา  ชึดนอก                      ท่ีอยู่ 135  ม.11  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.ณัฐริกา ย้ิมละม้าย                    ท่ีอยู่ 1 ม.11 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.บุณยานุช  นิยม                     ท่ีอยู่ 53 ม.12 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.ปรีดาวรรณ วรรณวิจิตร               ท่ีอยู่ 29 ม.3 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.รจนา  ดีโพธ์ิรัมย์                    ท่ีอยู่ 108 ม.5  ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.สายชล  จันพลงาม                  ท่ีอยู่ 51 ม.8  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.อนุธิดา  เสรีทัศน์                    ท่ีอยู่ 9  ม.8  พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.สุนิตา  ขำจิตร                      ท่ีอยู่ พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.โกศล ดาวเรืองรัมย์                   ท่ีอยู่ 56  ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ชวนันท์ สายสิญจน์                   ท่ีอยู่ 48/1 ม.10 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ธีรพงษ์ เดชารัมย์                     ท่ีอยู่ 9 ม.17  ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.บุษกรรณ ศิขิรัมย์                     ท่ีอยู่  4 ม.6   ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ภาณุวิชญ์  ทุนนอก                   ท่ีอยู่ 131 ม.5 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ภูรินทร์  มารทอง                    ท่ีอยู่ 101  ม.11  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.วัชรินทร์  ก้อนรัมย์                   ท่ีอยู่ 65/1  ม.12 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช. ศรนารายณ์  ดาวเรืองรัมย์            ท่ีอยู่139  ม.8   ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ศุภชัย  ดาวเรืองรัมย์                 ท่ีอยู่ 118  ม.8  ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.สุรศักด์ิ  จันพลงาม                  ท่ีอยู่ 47  ม. 6  ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช. อรรพล  บัวผล                     ท่ีอยู่ 24/1  ม.2   ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.อุเทน  นุรังษี                        ท่ีอยู่ 12 ม.2 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.จันทร์จิรา  ดูเชิดรัมย์                 ท่ีอยู่ 42  ม.6 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.พรรณิศา  แข้งแรง                   ท่ีอยู่ 3/1  ม.4  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.รัชธิดา  บุญเชิด                      ท่ีอยู่ 89  ม.3  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.สุทธิดา  แก้วกลมรัตน์                ท่ีอยุ่ 92  ม.2 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ด.ญ.วัชรากรณ์ บวรรัมย์                   ท่ีอยู่ 69  ม.10 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 



ด.ช.กฤษดา  แก้วไพฑูลย์                 ท่ีอยู่  39 ม.12 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.นที  เกษีสังข์                        ท่ิยู่ 5/2 ม.10 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.พัสกร  แสนดี                       ท่ีอยู่ 9 ม.4 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ภานุวัฒน์  หลงรัก                   ท่ีอยู่ 19 ม.10 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.รัตน์โชค  ศรีตะวัน                   ท่ีอยู่  29 ม.13 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.วิชัย  ทองน้อย                      ท่ีอยู่ 7 ม.11 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.วุฒิพงษ์  วิชัย                      ท่ีอยุ่ 109 ม.4  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ศิริชัย  คำมูล                        ท่ีอยู่  91/1  ม.2 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.สุรชัย  เกตุหอม                      ท่ีอยู่ 1 ม.5  ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.อรุณรัชช์  สิมพร                      ท่ีอยู่ 34/1 ม.16  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.กาญจนาพร  ชัยกระสัง                ท่ีอยู่ 33  ม. 20 ต.หนองตาด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.ชันญา  ชึดนอก                      ท่ีอยู่ 135  ม.11  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.ณัฐริกา ย้ิมละม้าย                    ท่ีอยู่ 1 ม.11 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.บุณยานุช  นิยม                     ท่ีอยู่ 53 ม.12 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.ปรีดาวรรณ วรรณวิจิตร               ท่ีอยู่ 29 ม.3 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.รจนา  ดีโพธ์ิรัมย์                    ท่ีอยู่ 108 ม.5  ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.สายชล  จันพลงาม                  ท่ีอยู่ 51 ม.8  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.อนุธิดา  เสรีทัศน์                    ท่ีอยู่ 9  ม.8  พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.สุนิตา  ขำจิตร                      ท่ีอยู่ พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.โกศล ดาวเรืองรัมย์                   ท่ีอยู่ 56  ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ชวนันท์ สายสิญจน์                   ท่ีอยู่ 48/1 ม.10 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ธีรพงษ์ เดชารัมย์                     ท่ีอยู่ 9 ม.17  ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.บุษกรรณ ศิขิรัมย์                     ท่ีอยู่  4 ม.6   ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ภาณุวิชญ์  ทุนนอก                   ท่ีอยู่ 131 ม.5 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ภูรินทร์  มารทอง                    ท่ีอยู่ 101  ม.11  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.วัชรินทร์  ก้อนรัมย์                   ท่ีอยู่ 65/1  ม.12 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช. ศรนารายณ์  ดาวเรืองรัมย์            ท่ีอยู่139  ม.8   ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ศุภชัย  ดาวเรืองรัมย์                 ท่ีอยู่ 118  ม.8  ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.สุรศักด์ิ  จันพลงาม                  ท่ีอยู่ 47  ม. 6  ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช. อรรพล  บัวผล                     ท่ีอยู่ 24/1  ม.2   ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.อุเทน  นุรังษี                        ท่ีอยู่ 12 ม.2 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.จันทร์จิรา  ดูเชิดรัมย์                 ท่ีอยู่ 42  ม.6 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.พรรณิศา  แข้งแรง                   ท่ีอยู่ 3/1  ม.4  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.รัชธิดา  บุญเชิด                      ท่ีอยู่ 89  ม.3  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.สุทธิดา  แก้วกลมรัตน์                ท่ีอยุ่ 92  ม.2 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ด.ญ.วัชรากรณ์ บวรรัมย์                   ท่ีอยู่ 69  ม.10 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
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ด.ช.ชาตรี  ศรีหาพันธ์  ท่ีอยู่ 106  ม.1 
               ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ด.ช.ชาตรี  ศรีหาพันธ์  ท่ีอยู่ 106  ม.1 
               ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

  

พุธทวัฒน  ครุฑสุวรรณ

  

ด.ญ.สมจิตร  ทองแขม ท่ีอยู่ 138  ม.2 
               ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ด.ช.สุริยา  อุไรรัมย์  ท่ีอยู่ 275 ม.2  
             ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

     

ด.ช.ชาญรงค์  หลักสกุล  ท่ีอยู่ 12 ม.12 
ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

ด.ญ.พัชราลัยญ์  หารศรีภูมิ  ท่ีอยู่ 159 ม.10 
ต.เมืองแฝก  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 

ด.ช.ศิริวัฒน์  งามดี  ท่ีอยู่ 57  ม.1 
ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ด.ญ.สุภาภรณ์  บัวหอม  ท่ีอยู่ 57  ม.6  
ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ด.ช.ชัยธวัช  ดูเรืองรัมย์  ท่ีอยู่142  ม. 8  
ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 

์
์

ด.ช.ชัยธวัช  ดูเรืองรัมย์  ท่ีอยู่142  ม. 8  
ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 

์
์

ด.ช.วรนารถ  น้อยหงษ์ ท่ีอยู่  18 ม.6  
ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

ด.ญ.สุดารัตน์  อ่อนรัมย์  ท่ีอยุ่ 21  ม.5  
ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

ด.ญ.กัญญารัตน์  ดีพร้อม  ท่ีอยู่ 14/1 ม.8  
ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

  

ด.ญ.โชติกา แวนรัมย์ ท่ีอยุ่  140 ม.9 
ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์

  

ด.ญ.รจนา  สวัสดี  ท่ีอยู่ 39  ม.3 
ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

  

ด.ญ.สาวิตรี  คะรัมย์  ท่ีอยู่ 15 ม.2 
ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ด.ช.อรรถการ  อุ่มมะลิ  ท่ีอยู่ 13 ม. 5 
ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์



ด.ช.ชาตรี  ศรีหาพันธ์  ท่ีอยู่ 106  ม.1 
               ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ด.ช.ชาตรี  ศรีหาพันธ์  ท่ีอยู่ 106  ม.1 
               ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

  

พุธทวัฒน  ครุฑสุวรรณ

  

ด.ญ.สมจิตร  ทองแขม ท่ีอยู่ 138  ม.2 
               ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ด.ช.สุริยา  อุไรรัมย์  ท่ีอยู่ 275 ม.2  
             ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

     

ด.ช. ชยณัฐ  รัตนจันทร์         ท่ีอยู่ 15  ม.8 ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 
ด.ช.ชาญรงค์  หลักสกุล         ท่ีอยู่ 12 ม12 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช. ชานนท์  สริศรี           ท่ีอยู่ 14 ม.6  ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 
ด.ช. ณัฐพล  สีดงเค็ง         ท่ีอยู่ 140  ม16  ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 
ด.ช. นิพล  เกตุหอม          ท่ีอยุ่ 3/1 ม1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช. พิชิต  นามวิชัย          ท่ีอยู่ 54  ม.10 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 
ด.ช.พีระวัฒน์  ประกัง         ท่ีอยู่ 32  ม.17  ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 
ด.ช.วรนารถ  น้อยหงษ์        ท่ีอยู่  18 ม.6  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.อภิสิทธ์ิ  แซ่กอ           ท่ีอยู่ 75 ม.3   ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.กัลย์สุดา  ปัตตาลาโพธ์ิ    ท่ีอยู่ 66 ม.12  ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.กุลจิรา  สุนทอง         ท่ีอยู่ 18 ม.2  พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.พัชราลัยญ์  หารศรีภูมิ     ท่ีอยู่ 159 ม.10 ต.เมืองแฝก  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.สาวิตรี  คะรัมย์         ท่ีอยู่ 15 ม.2 พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.สุภาภรณ์  บัวหอม      ท่ีอยู่ 57  ม.6  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ชัยธวัช  ดูเรืองรัมย์       ท่ีอยู่142  ม. 8   ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 
ด.ช.ชาตรี  ศรีหาพันธ์        ท่ีอยู่ 106  ม.1 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.พลวัฒน์  ดีรบรัมย์      ท่ีอยู่ 14/1  ม.6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ภูวดล  พินทะเนา       ท่ีอยู่ 113  ม.4 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.ศิริวัฒน์  งามดี        ท่ีอยู่ 57  ม.1 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.สุขสวัสด์ิ  คำเปล่ง      ท่ีอยู่ 20  ม.13 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 
ด.ช.สุริยา  อุไรรัมย์         ท่ีอยู่ 275 ม.2  ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ช.อรรถการ  อุ่มมะลิ      ท่ีอยู่ 13 ม. 5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.กัญญารัตน์  ดีพร้อม    ท่ีอยู่ 14/1 ม.8  ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.กิตติกา  โพธ์ิชัย       ท่ีอยุ่ 47 ม.5 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.ปริญา  สินศิริ         ท่ีอยุ่ 9809  ม.12 ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.รจนา  สวัสดี         ท่ีอยู่ 39  ม.3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.สมจิตร  ทองแขม     ท่ีอยู่ 138  ม.2 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.สุดารัตน์  อ่อนรัมย์     ท่ีอยุ่ 21  ม.5  พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ด.ญ.โชติกา แวนรัมย์       ท่ีอยุ่  140 ม.9 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์

 



ด.ญ.ฐิติรัตน์ ปักเคยะภา   ช่ือเล่น ใหม่                                                                                       
ท่ีอยู่  22 หมู่ 6 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

คติพจน์ ชิวิตคลาสสิค กับมิวสิคเล็กเก้                                                                                    
เบอร์โทร 080457895  



ด.ญ.ฐิติรัตน์ ปักเคยะภา   ช่ือเล่น ใหม่                                                                                       
ท่ีอยู่  22 หมู่ 6 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

คติพจน์ ชิวิตคลาสสิค กับมิวสิคเล็กเก้                                                                                    
เบอร์โทร 080457895  

ด.ญ.ศิริรัตน์  วิชัยรัมย์   ช่ือเล่น ออย                                                                                     
ท่ีอยู่ 28 หมู่3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                               

คติพจน์ ความรักไม่ใช่งานเล้ียงเพราะฉะน้ันอย่าได้เลิกลา                                                                                   
เบอร์โทร- 0873793262

ด.ญ.สุพัตรา  โง่มณี   ช่ือเล่น  ก้ี                                                                                     
ท่ีอยู่  132 หมู่6 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                              

คติพจน์ เต็มท่ีกับการเรียน                                                                                     
เบอร์โทร  0831009574

ด.ญ.พัชรินทร  ฝอยศาลา   ช่ือเล่น นุ่ม                                                                                     
ท่ีอยู่ 19 หมู่12 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                              

คติพจน์ เข้าใจแต่ทำไม่ได้                                                                                    
เบอร์โทร 09061719447

ด.ญ.ทิรากร   ดอกโศรก   ช่ือเล่น อ้าย                                                                                    
ท่ีอยู่41 หมู่8 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

์
์
 

ด.ญ.เกวลิน  หนีสุข   ช่ือเล่นปุ๊กก้ี                                                                                     
ท่ีอยู่130 หมู่16 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

เบอร์โทร 0853103513

 

ด.ญ.ณัฐวรรณ  ชายคา   ช่ือเล่น นัท                                                                                     
ท่ีอยู่  164 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ                                                                              

คติพจน์ รักเดียวใจเดียว                                                                                    
เบอร์โทร 0827562518

ด.ช.อนวัช  ชินนะศรี   ช่ือเล่น บอม                                                                     
ท่ีอยู่  หมู่5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

 

ด.ญ.สุรางค์  ดีราชรัมย์   ช่ือเล่น อ้าย                                                                                     
ท่ีอยู่ 205 หมู่5 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรรัมย์                                                                              

คติพจน์ การศึกษาคือชีวิต                                                                                    

ด.ญ.สุธิพร  แสนรัตน์   ช่ือเล่น ไข่มุก                                                                                     
ท่ีอยู่ 254 หมู่16 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์                                                                               

เบอร์โทร-0871457234                                                                                

ด.ญ.จิราภรณ์  ทองประโคน   ช่ือเล่น แอน                                                                                     
ท่ีอยู่  78 หมู่7 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                    

ด.ช.ธวัชชัย  จ๋ากระโทก   ช่ือเล่น อาร์ท                                                                     
ท่ีอยู่ หมู่5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                  

ด.ญ.สุพัฒตรา  ห้วยแถลง   ช่ือเล่น จอย                                                                                     
ท่ีอยู่ 25หมู่5 ม.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                             

เบอร์โทร 0824901504

  

ด.ญ.กรรณิการ์  ดวงจันทร์   ช่ือเล่น น้ำ                                                                                     
ท่ีอยู่  32 หมู่ 6 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                              

  

ด.ญ.รินทิพย์  ไชยโครต   ช่ือเล่น กันต์                                                                                     
ท่ีอยู่ 67 หมู่5 ต.กลันทา อ.เมือง .บุรีรัมย์                                                                              

คติพจน์ ความรักไม่ใช่งานเล้ียงเพราะฉะน้ันอย่าไดัมีการเลิกลา                                                                                     
เบอร์โทร 0868634402                                                                        

ด.ช.กิติพงษ์  มงคล   ช่ือเล่น เปา                                                                     
ท่ีอยู่ หมู่10 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรัรัมย์                                                                                                                                      

  

  



ช่ือเด็กชายภูมรินทร์  จำปาแดง   ช่ือเล่น เก่ง                                                                     
ท่ีอยู่ หมู่10 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                   

เบอร์โทร 0914678859

ช่ือเด็กชายพิษนุกร  ทาทิพย์   ช่ือเล่น ทัด                                                                     
ท่ีอยู่ 1/8 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ช่ือเด็กชายสุระ ดีรบรัมย์    ช่ือเล่น ช้าง                                                                    
ท่ีอยู่ หมู่ 1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

ช่ือเด็กชายดนุเดช  ภาน่ิม   ช่ือเล่น มอส                ท่ีอยู่  หมู่7 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                  
ช่ือเด็กชายราชัณญ์  เครือจันทร์  ช่ือเล่น โจ               ท่ีอยู่  หมู่1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                  
ช่ือเด็กชายอนุวัฒน์  บุญมาก                         ท่ีอยู่164 หมู่ 11 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   เบอร์โทร 0897203412
ช่ือเด็กชายธีรพงษ์  ดีรัมย์   ช่ือเล่น ช้าง                 ท่ีอยู่ หมู่ 12 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

ช่ือเด็กชายณัฐวุฒิ  บุญศรี                                                                                                                                ช่ือเด็กชายธวัชชัย  วรวงศ์                                                         ช่ือเด็กชายภักพงษ์  หงษ์สุด                                                                 

ช่ือเด็กชายสุธินันท์  ดูเรืองรัมย์   ช่ือเล่น แต้ม                                                                     
ท่ีอยู่  20 หมู่17 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง  จ.บุรรัมย์                                                                                                                                       

              

 

ช่ือเด็กชายกิตติศักด์ิ  สุพรรณนอก   ช่ือเล่น ต่อ                                                                     
ท่ีอยู่ หมู่ 5 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                   

คติพจน์ คนกันเอง                                                                                      
์                                                                                                                                                

     

ด.ช.วีรพล  ลัดติน้อย  ช่ือเล่น เอ๋                                                                     
ท่ีอยู่  196 หมู่3 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                                                                    

ช่ือเด็กชายธนากรณ์  เท้าสิงห์   ช่ือเล่น แต้ม                                                                     
ท่ีอยู่  4 หมู่ 3 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                  

คติพจน์ หน่ึงใจเลือกหน่ึงคน                                                                                        
เบอร์โทร  0868650464                                                                    

ช่ือเด็กชายสิทธิชัย ขิมเนตร  ช่ือเล่น เอ                                                                     
ท่ีอยู่  17/2 หมู่6 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                                    

  

ช่ือเด็กชายภานุวัฒน์  ส่งสุข   ช่ือเล่น โชค                                                                     
ท่ีอยู่ ม.5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                 



ช่ือเด็กชายภักพงษ์  หงษ์สุด                                                                 

ช่ือเด็กชายสิทธิชัย ขิมเนตร  ช่ือเล่น เอ                                                                     
ท่ีอยู่  17/2 หมู่6 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                                    

  

ช่ือเด็กชายภานุวัฒน์  ส่งสุข   ช่ือเล่น โชค                                                                     
ท่ีอยู่ ม.5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                 

มิตรภาพ และความทรงจำ
                   และรอยยิ้มของทุกคน 
จะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดไป

รักและห่วงใยลูกศิษย์ที่รักทุกคน
   จากกันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
   จากกันเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริง
   จากกันใช่จากกันชั่วนัรันดร์

     ขอให้ลูกศิษย์ที่รักจงประสบความสำเร็จทุกประการ



ช่ือ นายกฤษฎางค์   วรรณวิจิตร  ช่ือเล่น มอส   
คติพจน์ ตราบใดท่ีเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องสู้ต่อไป

      ท่ีอยู่ 80 ม.3 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์
      รหัสไปรษณีย์ 31190  เบอร์โทร 080-6281225
                                                    

ช่ือ นางสาวกิดาการ   บัวนุช  ช่ือเล่น ไอร์   
ท่ีอยู่ 143  ม.16  ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  

 รหัสไปรษณีย์ 31190
เบอร์โทร 089-5816440

                                                    

ช่ือ นางสาวทัฐดารัช   พลภูเมือง  ช่ือเล่น บี   
คติพจน์ ก้าวแรกท่ีผิดหวังคือก้าวหลังท่ีม่ันคง

ท่ีอยู่ 3  ม.8  ต.หินเหล็กไฟ   อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์    
รหัสไปรษณีย์ 31190  เบอร์โทร 088-1005400

                                                    

ช่ือ นางสาวจิตตราภรณ์  รัตนบันรินทร์
ช่ือเล่น ปูเป้   คติพจน์ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

ท่ีอยู่ 23/2 ม. ต.พรสำราญ อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31190

เบอร์โทร 080-0482349

ช่ือ นางสาวธนาภรณ์   แก้วกล้า  ช่ือเล่น เมย์   
คติพจน์ ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน

ท่ีอยู่ 226 ม.16  ต.เมืองแฝก  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31130

เบอร์โทร085-4910616

ช่ือ นางสาวเพชรดารา   จริยา  ช่ือเล่น เฟิร์น   
คติพจน์ เช่ือม่ันในตนเอง แล้วทำให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่ 79 ม.12 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย  จ.ร้อยเอ็ด   
รหัสไปรษณีย์ 45240

เบอร์โทร 090-6170246

ช่ือ นายจักรกฤษณ์   ดำมีขาว   ช่ือเล่น เต้ย    
ท่ีอยู่ 85  ม.7  ต.พระครู   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   

รหัสไปรษณีย์ 31000
เบอร์โทร 080-4778985

ช่ือ นางสาวจิราพร    ศรีวาลี  ช่ือเล่น ส้ม  
 คติพจน์ ความเบิกบานใจไม่ใช่ได้ทุกส่ิงท่ีมุ่งหวังเสมอไป 

บางทีมันอาจหมายถึงยอมรับในส่ิงท่ีเราไม่ได้มา
ท่ีอยู่117   ม.2   ต.พรสำราญ   อ.คูเมือง   จ.บุรีรัมย์ 

รหัสไปรษณีย์ 31190   เบอร์โทร 084-3025528

ช่ือ นางสาวปรียาพร   แสนมณี  ช่ือเล่น แอ๋ว   
คติพจน์ ฝันให้ไกล  ไปให้ถึง

ท่ีอยู่ 72 ม.9 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
รหัสไปรษณีย์ 31000   เบอร์โทร 087-6484098

ช่ือ นางสาวรพีพรรณ   สุวรรณสัมฤทธ์ิ  ช่ือเล่น ลูกแก้ว   
คติพจน์ ย้ิมเข้าไว้

ท่ีอยู่ 167 ม.1  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31190

เบอร์โทร 082-3675537

ช่ือ นายพีระยุทธ   สมบูรณ์  ช่ือเล่น ออย  
 คติพจน์ ทางเลือกมักเกิดกับชีวิตเสมออยู่ท่ีเราจะเลือก

เดินหน้าหรือถอยหลัง
ท่ีอยู่ 52/2  ม.4 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์   

ช่ือ นางสาวชฎาพร   สะอาด  ช่ือเล่น แพรว   
คติพจน์ ทำทุกวันให้เป็นเหมือนวันสุดท้ายท่ีจะอยู่

ท่ีอยู่ 135 ม.2  ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  
รหัสไปรษณีย์ 31190

เบอร์โทร 088-3626098 , 090-6171012

ช่ือ นางสาวพรพิมล   พุทธานุ  ช่ือเล่น ลักษณ์   
คติพจน์ ความสำเร็จเร่ิมท่ีลงมือทำ

ท่ีอยู่ 101  ม.4 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000  เบอร์โทร 087-4403748

 

ช่ือ นางสาววราภรณ์   อ่อนหนองหว้า  ช่ือเล่น น้ำ   
ท่ีอยู่ 117/1  ม.12 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์   

รหัสไปรษณีย์ 31190
เบอร์โทร 087-4310604

ช่ือ นางสาวกัลยา   พันธไชย  ช่ือเล่น อ๋ัน  
คติพจน์ ทุกก้าวต้องก้าวไปด้วยความม่ันใจ

ท่ีอยู่ 26  ม.3  ต.กลันทา  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    
รหัสไปรษณีย์ 31000

ช่ือ นางสาวชลธิชา  อุไรแข    ช่ือเล่น ใหม่   
คติพจน์ ไม่สูงให้เขย่ง ไม่เก่งให้ขยัน

ท่ีอยู่ 61  ม.2   ต.พระครู   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 083-7368384

ช่ือ นางสาวพานทอง  ไชยอินทร์   ช่ือเล่น สาม  
คติพจน์  อยู่ท่ีใจเราจะเลือกทำ

ท่ีอยู่ 47  ม.12  ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    
รหัสไปรษณีย์ 31000

ช่ือ นางสาวศิริลักษณ์   สังเวช  ช่ือเล่น นาด   
คติพจน์ บันไดคืออุปสรรคท่ีจะก้าวไปข้างหน้า
ท่ีอยู่ 42/1 ม.1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   

รหัสไปรษณีย์ 31000
เบอร์โทร 089-9883160



ช่ือ นางสาวสุพัตรา   ไชยโคตร  ช่ือเล่น ดาว   
ท่ีอยู่ 59 ม.12 ต.กลันทา  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    

รหัสไปรษณีย์ 31000
เบอร์โทร 083-1259872

                                                    

ช่ือ นายขวัญ   จำปาหอม  ช่ือเล่น ลูกเต๋า   
ท่ีอยู่ 96 ม.1 ต.กลันทา  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    

รหัสไปรษณีย์ 31000
เบอร์โทร 086-8706667

                                                    

ช่ือ นางสาวจิตตราภรณ์  รัตนบันรินทร์
ช่ือเล่น ปูเป้   คติพจน์ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

ท่ีอยู่ 23/2 ม. ต.พรสำราญ อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31190

เบอร์โทร 080-0482349

ช่ือ นางสาวธนาภรณ์   แก้วกล้า  ช่ือเล่น เมย์   
คติพจน์ ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน

ท่ีอยู่ 226 ม.16  ต.เมืองแฝก  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31130

เบอร์โทร085-4910616

ช่ือ นางสาวอาภัสรา  จันทร์งาม  ช่ือเล่น เฟิร์น   
ท่ีอยู่ 83/1   ม.1   ต.พระครู   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   

รหัสไปรษณีย์ 31000

ช่ือ นายจักรพรรณ   จันทะเมนชัย  ช่ือเล่น ก๊อต   
ท่ีอยู่ 66/1  ม.2  ต.กลันทา  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    

รหัสไปรษณีย์ 31000
เบอร์โทร 080-4854627

ช่ือ นางสาวจุฑามาศ   คำชะนาม  ช่ือเล่น ปลา   
ท่ีอยู่ 27 ม.12 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    

รหัสไปรษณีย์ 31000
เบอร์โทร 080-4416494

ช่ือ นางสาวพรพิมล   ธรรมชาติ  ช่ือเล่น มุก   
ท่ีอยู่ 46  ม.3  ต.กลันทา   อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    

รหัสไปรษณีย์ 31000
เบอร์โทร 087-4535266

ช่ือ นางสาวนันทิยา   คะรุรัมย์  ช่ือเล่น หน่อย   
คติพจน์ อย่าหมดหวัง ถ้าเรายังมีหวังอยู่

ท่ีอยู่ 28  ม.16 ต.พรสำราญ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31190  เบอร์โทร 080-4858139

                                                  

ช่ือ นายโยธิน  แสวงพร  ช่ือเล่น ต้ัว   
ท่ีอยู่ 8 ม.13  ต.หินเหล็กไฟ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์   

รหัสไปรษณีย์ 31190
เบอร์โทร 082-1488047

ช่ือ นางสาวชลธิชา  นามพิชัย  ช่ือเล่น หมวยเล็ก   
คติพจน์ ทุกก้าวท่ีก้าวไปคือส่ิงท่ีกำหนดไว้เพ่ืออนาคต

ท่ีอยู่ 17 ม.1 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์    
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 084-3027112

ช่ือ นางสาวพัชราภรณ์   อินทร์ศร ช่ือเล่น ฟ่าง   
คติพจน์ ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่ 14/1 ม.1  ต.กลันทา  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์    
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 085-4165106

ช่ือ นางสาวกัลยา   พันธไชย  ช่ือเล่น อ๋ัน  
คติพจน์ ทุกก้าวต้องก้าวไปด้วยความม่ันใจ

ท่ีอยู่ 26  ม.3  ต.กลันทา  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    
รหัสไปรษณีย์ 31000

ช่ือ นางาสาวสมาพร    บัวลอย  ช่ือเล่น เหวินเหวิน   
คติพจน์ ลำบากในวันน้ีอนาคตจะสบาย

ท่ีอยู่ 114  ม.4  ต.พระครู  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000  เบอร์โทร 091-3397202

ช่ือ นางสาวก่ิงแก้ว   จันทราช  ช่ือเล่น ลูกปลา   
คติพจน์ ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่ 46  ม.12  ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร088-1285841

ช่ือ นางสาวชลธิชา  อุไรแข    ช่ือเล่น ใหม่   
คติพจน์ ไม่สูงให้เขย่ง ไม่เก่งให้ขยัน

ท่ีอยู่ 61  ม.2   ต.พระครู   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 083-7368384

ช่ือ นางสาวพานทอง  ไชยอินทร์   ช่ือเล่น สาม  
คติพจน์  อยู่ท่ีใจเราจะเลือกทำ

ท่ีอยู่ 47  ม.12  ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    
รหัสไปรษณีย์ 31000

ช่ือ นางสาวชาลิดา   เน้ือจันทา  ช่ือเล่น แตง   
คติพจน์ ชีวิตยังมีพรุ่งน้ีเสมอ

ท่ีอยู่ 9 ม.9 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000

ช่ือ นางสาวพิมพ์ประภา   สมคะเนย์  ช่ือเล่น ต๊ะ   
ท่ีอยู่ 18 ม.5 ต.หินเหล็กไฟ  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  

รหัสไปรษณีย์ 31190
เบอร์โทร 080-4717533

ช่ือ นางสาวศิริลักษณ์   สังเวช  ช่ือเล่น นาด   
คติพจน์ บันไดคืออุปสรรคท่ีจะก้าวไปข้างหน้า
ท่ีอยู่ 42/1 ม.1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   

รหัสไปรษณีย์ 31000
เบอร์โทร 089-9883160



นางสาวยุวรีย์   ก้อนรัมย์ช่ือเล่น บุ๋มบ๋ิม   
คติพจน์ ประสบการณ์คือบทเรียน

ท่ีอยู่ 65/1  ม.12 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 085-4906106

ช่ือ นางสาวสุทธิดา  บันดา ช่ือเล่น กระต่าย   
คติพจน์ ถอยหลังเพ่ือก้าวต่อ

ท่ีอยู่ 11 ม.11 ต.พระครู อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 080-4778748

ช่ือ นางสาวรัตติยา  มณีใสย ช่ือเล่น ต๊ัก   
คติพจน์ ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่ 67 ม.16 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 085-0257716

ช่ือนางสาวสุรางคณา   ใจหาญช่ือเล่น จ๋ิม/นิล   
คติพจน์ ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่ 1  ม.3  ต.พระครู อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 088-1257720

ช่ือ นางสาววารี   สุขัง  ช่ือเล่น เดือน   
คติพจน์ ต้ังใจเรียนเพ่ืออนาคตท่ีดี

ท่ีอยู่ 81 ม.5 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 089-6299563

ช่ือ นางสาวอภิญญา   ทบวงศรี  ช่ือเล่น นู๋เนย   
คติพจน์ วันข้างหน้าต้องสบาย

ท่ีอยู่ 151ม.21 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์    
รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทร 080-4666567 , 087-9523136

ช่ือ นางสาวศศิมา   นามภักดี ช่ือเล่น ต้าร์   
ท่ีอยู่ 61 ม.4  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์   

รหัสไปรษณีย์ 31190
เบอร์โทร 090-8210212

ช่ือ นายสุวัจน์   จันพลแสน  ช่ือเล่น น้อย   
ท่ีอยู่ 111 ม.6 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์   

รหัสไปรษณีย์ 31190
เบอร์โทร 083-9377982



ช่ือ นางสาวศศิมา   นามภักดี ช่ือเล่น ต้าร์   
ท่ีอยู่ 61 ม.4  ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์   

รหัสไปรษณีย์ 31190
เบอร์โทร 090-8210212

ช่ือ นายสุวัจน์   จันพลแสน  ช่ือเล่น น้อย   
ท่ีอยู่ 111 ม.6 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์   

รหัสไปรษณีย์ 31190
เบอร์โทร 083-9377982



เธอคือความหวังของพ่อแม่

เธอคือความหวังของคุณครู

เธอคือผู้กำหนดชีวิตของเธอเอง

ครูขอให้ศิษย์รักทุกคนทั้ง ม.3 และ ม.6 ทุกคน 

ประสบผลสำเร็จตามความหวังที่ตั้งไว้

โชคดีนะ

นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมินางสุขจิต เบนเนทท์



ช่ือ กฤษดา  ด้วงพวง  ช่ือเล่  ดีม
ท่ีอยู่...42 หมู่12..ต ชุมเห็ด.. อ เมือง  จ.บุรีรัมย์

31000  เบอร์โทร  088-1337178

ช่ือ. น ส ชลธิชา ศรีษะคำ ช่ือเล่น มุก 
ท่ีอยู่.1/1 บ.สาวเอ้ หมู่ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง

จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทร.087-4433735

ช่ือ..นางสาวพรธิดา    สังขฤกษ์  ช่ือเล่น  ก๊ิกจัง 
ท่ีอยู่.126 หมู่16 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
 จ.บุรีรัมย์ 31130 เบอร์โทร088-0713350

ช่ือนางสาวรักษิณา   หาญธงไชย  ช่ือเล่น  จอย  
คติพจน์.ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด.

ท่ีอยู่.172ม.16 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ 31130  เบอร์โทร088-3512482

ช่ือ นายนิติกร  ไชยรัมย์  ช่ือเล่น  หมี
ท่ีอยู่.24 บ.โพธ์ิทอง  ต.พระครู อ.เมือง
 จ.บุรีรัมย์เบอร์โทร 088-0710582

ช่ือนางสาวชุติมาพร    ทาเงิน  ช่ือเล่น แนน
ท่ีอยู่. 1 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง 

จ.บุรีรัมย์ 31000  เบอร์โทร 082-3191355

ช่ือ.นางสาวพัชราพรณ์     สร้อยสาริกา  ช่ือเล่น.แนน. 
คติพจน์.เดินไปข้างหน้าดีกว่าเดินถ้อยหลัง

ท่ีอยู่ 26หมู่19 บ้านหนองจอก ต.หนองตาด อ.เมือง      
จ.บุรีรัมย์ 31000  เบอร์โทร.091-3371382

ช่ือ นางสาววนิดา   เดชารัมย ์ช่ือเล่น ดาว
ท่ีอยู่. 183 ม.9 ต. หินเหล็กไฟ อ. เมือง 

จ. บุรีรัมย์ 31190 เบอร์โทร 090-0359802

ช่ือนายสันติ   คะรัมย์  ช่ือเล่น สัน  
คติพจน์..ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด...

ท่ีอยู่  69 ม2  ต. พระครู  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 080-4872414

ช่ือนางสาวนภาพร  ประทัด  ช่ือเล่น เก๋   
คติพจน์  เรียนคือเรียน เล่นคือเล่น

ท่ีอยู่.87 ม.1 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทร090-0387395

ช่ือนางสาวไพริน   พวงมาเทศ  ช่ือเล่น  น้อง  
คติพจน์..ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

ท่ีอยู่94 ม.9 ต.พระครู อ.เมือง .บุรีรัมย์
31000  เบอร์โทร 087-6479083

ช่ือ.นางสาววีรวรรณ  ดาวดายรัมย์
ช่ือเล่น โบว์ค  ติพจน์.  ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่.12/1 ม.6 ต. ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000  เบอร์โทร 086-8559613

ช่ือ นางสาวกันยา    ปูดวงรัมย์  ช่ือเล่น. ฉ่ิม
คติพจน์ .พยายามทำตนให้เป็นดังกบท่ีหูหนวก

ท่ีอยู่  68 ม.1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ช่ือ.นางสาวปิยณัฐ    หม่ันคง ช่ือเล่น นัค  
ติพจน์.เราเกิดมาไม่ควรเป็นคนรกโลก

ท่ีอยู่ 79 หมู่ 5 บ้านมาบสมอ ต.หนองตาด อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000  เบอร์โทร086-8665515

ช่ือ.นางสาวมิรันตรี   ชำนาญพนา  ช่ือเล่น.เนตร  
คติพจน์ .วันไหนไม่สำคัญเท่าวันน้ี

ท่ีอยู่.106/1 บ้านกลันทา หมู่2 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   
เบอร์โทร.090-0356712

ช่ือ.นางสาวสายชล    ดีรบรัมย์ ช่ือเล่ อุ๊
ท่ีอยู .75หมู่ 12 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร 082-4718870
นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ



ช่ือนางสาวสุพัตรา  ดีรบรัมย์  ช่ือเล่น ฝน
ท่ีอยู่.55 หมู่ 6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร.080-47188870

ช่ือ นางสาวสุนิศา  บุตรวิลัย
คติพจน์.ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด...

ท่ีอยู่.55 หมู่11 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จบุรีรัมย์
31190 เบอร์โทร080-4736028

ช่ือ.นางสาวสุวิมล   มาครีม  ช่ือเล่น ปุ๊ก 
คติพจน์.ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่..83 หมู่6 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130เบอร์โทร082-3766855

ช่ือนายพิชิตพล   รอดวัณโน  ช่ือเล่นโอ
ท่ีอยู่.51/1 ม.4 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

31000 เบอร์โทร 084-3017021

ช่ือนางสาวชลาลัย ปาสานัย  ช่ือเล่น  จูล 
ท่ีอยู่ 121 ม.10 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ 31130 .เบอร์โทร.082-1327591

ช่ือนางสาวมนต์นภา  ย่ีรัมย์  ช่ือเล่น แคท
ท่ีอยู่.32 ม.1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

31000 เบอร์โทร 090-0387392

ช่ือ.นางสาวสุวดี    สีน้ำเงิน  ช่ือเล่น  ริน
ท่ีอยู่ 171 ม.13 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

.31000  เบอร์โทร.087-7762108

ช่ือนายอภิสิทธ์ิ   คำพงษ์  ช่ือเล่น เทร์
ท่ีอยู่.1 หมู่ 6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

(บ้านหนองเรือ).เบอร์โทร.080-4726038

ช่ือ.นางสาวธาริณี   สีหาบุตร ช่ือเล่น เก้ย
คติพจน์.ทำทุกวินาทีให้มีค่า

ท่ีอยู 88 ม.7ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร086-8653306

ช่ือ.นางสาวยุภาพร  ปุริสพันธ์ ช่ือเล่น.ตา  
คติพจน์.อดีตไม่สำคัญ ปัจจุบันสำคัญกว่า
ท่ีอยู่.4 หมู่2 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000  เบอร์โทร 087-4590908

ช่ือนางสาวอพรรัตน์    อุดม  ช่ือเล่น มอญ  
คติพจน์ อ่อนแอได้ แต่อย่าถอย.

ท่ีอยู่.37ม.5 ต.หนองตราด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000  เบอร์โทร.080-472814

ช่ือนางสาวขณารักษ์   ศิขิรัมย์  ช่ือเล่น นา
ท่ีอยู่ 42 ม.12 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

31000  เบอร์โทร 083-7439034

ช่ือ นางสาวพลอยเพชร  สมแสน  ช่ือเล่น พลอย
ท่ีอยู่131 ม.3 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

31000  เบอร์โทร.082-3207622

ช่ือ นางสาวรุ่งฤดี  เรืองไพศาล  ช่ือเล่น ผ้ึง
ท่ีอยู่.100 หมู่ 6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

31000 เบอร์โทร.086-8758671

ช่ือนายธิชากร   จอมจันทร์  ช่ือเล่นเทห์
คติพจน์.ก้าวไปตามเส้นทางฝัน

ท่ีอยู่.6 ม.2 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000 เบอร์โทร.088-1299928

ช่ือ..นางสาวจันจิรา  ดีรัมย์  ช่ือเล่น  ฟองเบียร์  
คติพจน์ ทำในส่ิงท่ีเราอยากทำ

ท่ีอยู่.118 ม.13 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
.31000  เบอร์โทร 083-9669162

ช่ือนางสาวพิมพ์ผกา   ดาวรัมย์  ช่ือเล่น  น้ำฟ้า
ท่ีอยู่.51ม.6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร 087-3378959

ช่ือ.นางสาววิจิตรา  บสูงเนิน ช่ือเล่น ม่ิง 
คติพจน์ เหน่ือยได้แต่ห้ามท้อ

ท่ีอยู่.227ม.16ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
31130.เบอร์โทร.087-6489685



ช่ือ นางสาวสุนิศา  บุตรวิลัย
คติพจน์.ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด...

ท่ีอยู่.55 หมู่11 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จบุรีรัมย์
31190 เบอร์โทร080-4736028

ช่ือ.นางสาวสุวิมล   มาครีม  ช่ือเล่น ปุ๊ก 
คติพจน์.ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่..83 หมู่6 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130เบอร์โทร082-3766855

นางสาวอนุตรา  ดารินรัมย์  ช่ือเล่น.ฟ้าใหม่
ท่ีอยู่.99 หมู่5 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ 31130เบอร์โทร.082-7892981

ช่ือ.นางสาวสุมิตรา   ปักเคทาติ ช่ือเล่น  ปู  
คติพจน์.ล้มได้แต่อย่าท้อ

ท่ีอยู่.11 หมู่ 6 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
.31000  เบอร์โทร.082-3649039

ช่ือ.นางสาวอรณี  ศรีสมสุข ช่ือเล่น  มะนาว 
คติพจน์.ทำในส่ิงท่ีเราอยากทำ

ท่ีอยู่.192 หมู่13 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000 เบอร์โทร 087-3771219

ช่ือนายธิชากร   จอมจันทร์  ช่ือเล่นเทห์
คติพจน์.ก้าวไปตามเส้นทางฝัน

ท่ีอยู่.6 ม.2 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000 เบอร์โทร.088-1299928

ช่ือ.นางสาววาสนา  เหลาสา  ช่ือเล่น กุ๊กไก่  
คติพจน์.กล้าคิดก็ต้องกล้าทำ

ท่ีอยู่.49 หมู่1 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000  เบอร์โทร.082-7563848

ช่ือ..นางสาวจันจิรา  ดีรัมย์  ช่ือเล่น  ฟองเบียร์  
คติพจน์ ทำในส่ิงท่ีเราอยากทำ

ท่ีอยู่.118 ม.13 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
.31000  เบอร์โทร 083-9669162

ช่ือนางสาวพิมพ์ผกา   ดาวรัมย์  ช่ือเล่น  น้ำฟ้า
ท่ีอยู่.51ม.6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เบอร์โทร 087-3378959

ช่ือ.นางสาววิจิตรา  บสูงเนิน ช่ือเล่น ม่ิง 
คติพจน์ เหน่ือยได้แต่ห้ามท้อ

ท่ีอยู่.227ม.16ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ
31130.เบอร์โทร.087-6489685
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ช่ือ นายกฤษฎา  อาญาเมือง   ช่ือเล่น นัท 
คติพจน์ ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่ 52 ม.1 บ้านพระครูน้อย ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0823800852

ช่ือ นายศรศักด์ิ  ปานทอง  ช่ือเล่น พจน์  
คติพจน์ ไม่มีอะไรท่ีเราทำไม่ได้

ท่ีอยู่ 10 ม.12 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0850708536

นางสาวใบเฟิร์น      ชวูรัมย์ ช่ือเล่น ต๊ก 
คติพจน์ ฝันไปไกล ถ้าใจเราต้องการ

ท่ีอยู่ 114 ม. 7 บ้านคูบัว ต.หินเหล็กไฟ 
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เบอร์โทร 087361446

ช่ือ นายชลวัฒน์   มณีพรหม
ช่ือเล่น บอล คติพจน์ ความสำเร็จอยู่ท่ีตัวเรา
ท่ีอยู่ 12 ม.5 ต.พระครู  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร  0823662264

ช่ือ นายชัยกรณ์  ดีรัมย์  ช่ือเล่น บอล 
ท่ีอยู่ 92 ม.6 บ้านหนองเรือ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร 0881172394

ช่ือนายอนุชา  สุพรรณ์นอก  ช่ือเล่น บี 
คติพจน์ ชีวิตไม่ส้ินต้องด้ินกันไป

ท่ีอยู่ 87 ม. 5 บ้านพรสำราญ ต.พรสำราญ  อ.คุเมือง จ.บุรีรัมย์
Facebook  คัยสักคนท่ีเข้าจัยเรา   คัยคนน้ันอยู่หนดัย

ช่ือวิภากรณ์   ดวงแสงฤทธ์ิ  ช่ือเล่น ช่อฟ้า 
คติพจน์ ริรักในวัยเรียน  เหมือนจุดเทียนกลางสายฝน
ท่ีอยู่ 31/2 ม.9   บ้านหนองเหล็ก ต.หินเหล็กไฟ  
 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทร 0914678848

ช่ือ นายพิทักษ์ ทองกาล  ช่ือเล่น ออย 
คติพจน์ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

ท่ีอยู่ 42  ม.13  บ้านโคกกล่อง ต.หินเหล็กไฟ  
อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์

เบอร์โทร  0875550528

ช่ือ นางสาวกัลยา  สาจันทึก ช่ือเล่น ครีม 
คติพจน์ เรียนเป็นหลักรักเป็นรอง

ท่ีอยู่17 ม.11 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0906043052

ช่ือ นางสาวจันจิรา  นามวิชัย  ช่ือเล่น โบว์ 
คติพจน์ ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด

ท่ีอยู่ 44 ม. 5 บ้านหนองผักแว่น ต.ถลุงเหล็ก 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทร 0906088417

ช่ือนายพลางกูร  ด้ายรินรัมย์ ช่ือเล่น ปาล์ม 
คติพจน์   อดีตคือความฝัน  ปํจจุบันคืออนาคต

ท่ีอยู่ 7 ม.5 ต.พระครู  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0881024007

ช่ือ นายยศกร  สามิบัติ  ช่ือเล่น โน้ต   
คติพจน์ วันน้ีไม่รู้เป็นไง แต่วันต่อไปต้องดีแน่

ท่ีอยู่ 9 ม. 12 บ้านโพธ์ิทอง  ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0831001782

นางสาวสุทธิชา  ปินะการัง  ช่ือเล่นลักษ์ คติพจน์ 
อยากสูงต้องเขย่ง  อยากเก่งต้องขยัน

ท่ีอยู่ 136 ม.5 บ้านพรสำราญ  ต.พรสำราญ 
อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์   เบอร์โทร 0854916338

ช่ือ นางสาวอรทัย  เรียงผา ช่ือเล่น แต๋ม  
คติพจน์  จงทำในส่ิงท่ีตนรัก  จงรัดในส่ิงท่ีตนทำ

ท่ีอยู่ 81 ม.6 บ้านหนองกก  ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0868795749

ช่ือ นายศราวุธ  สุวรรณชาติ  ช่ือเล่น เบนซ์   
คติพจน์  ไม่ต้องบินให้สูงเหมือนใคร แค่บินไปให้ถึงฝันก็พอ

ท่ีอยู่174  ม.11  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0868559236



ช่ือ นางสาวกาญจนา     สีดงเค็ง  ช่ือเล่น การ  
ท่ีอยู่ 140 ม.16 บ้านโคกเพชร  ต.พรสำราญ  

อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0913397169

เราจะไม่ลืม พ.พ.

ช่ือนางสาวพัชริดา  ศรีสุข
ช่ือเล่น หวาน  

ท่ีอยู่ 31 ม.1  ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0876552027

ช่ือ  นางสาว ชลิตา  ผ่านพินิจ  ช่ือเล่น ตุ้ม  
คติพจน์ จงภูมิใจในส่ิงท่ีเรามี

ท่ีอยู่ 49 ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0837295585

ช่ือ นางสาววันเพ็ญ  เอกวิเศษ ช่ือเล่น แคท 
ท่ีอยู่  96  ม.5 บ้านหนองสองห้อง  ต.เมืองแฝก 

อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0908376705

ช่ือ นางสาวนัฐริยา  สิมพร  ช่ือเล่น ม่ิง  
คติพจน์   เรียนเป็นหลัก  รักเป็นรอง

ท่ีอยู่  34/1 ม.16 บ้านโนนสำราญ  ต.ถลุงเหล็ก  อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทร 0804778748

ช่ือนางสาวอรอนงค์  ดำริรัมย์  ช่ือเล่น ป๊อปป้ี 
 คติพจน์  สู้ต่อไปเพ่ืออนาคตของเรา

ท่ีอยู่ 43 ม.8 บ้านม่วงใต้  ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0874465823

ช่ือ นางสาวพรเพ็ญ   จันทเสน  ช่ือเล่น  แนน
ท่ีอยู่ 26 ม.5 บ้านหัวฝาย  ต. หินเหล็กไฟ  

อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0913372253

เมื่อสิ้นสุดการอำลาสถาบัน  ทุกคนคงมีความสุขกันทั่วหน้า
ครูขอให้นักเรียนก้าวถึงฝั่งฝัน ฝันให้ไกลไปให้ถึง  อุปสรรค์มีไว้สู้  

ครูขอให้ทุกคนโชคดี



ช่ือ นางสาวพรเพ็ญ   จันทเสน  ช่ือเล่น  แนน
ท่ีอยู่ 26 ม.5 บ้านหัวฝาย  ต. หินเหล็กไฟ  

อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทร 0913372253
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เมื่อสิ้นสุดการอำลาสถาบัน  ทุกคนคงมีความสุขกันทั่วหน้า
ครูขอให้นักเรียนก้าวถึงฝั่งฝัน ฝันให้ไกลไปให้ถึง  อุปสรรค์มีไว้สู้  

ครูขอให้ทุกคนโชคดี

นางวฌิชชา  มีแก้ว นายจิระ  ราชโยธา



ช่ือนางสาวเจนจิรา  สะเทียนรัมย์   ช่ือเล่น มาย                                                                
ท่ีอยู่ 9 หมู่11 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                      
คติพจน์ มุ่งม่ันต้ังใจเต็มท่ีตรงต่อเวลา                                                                                     

เบอร์โทร 0827556393      

ช่ือนายสิทธิกร  สหัสวาปี   ช่ือเล่น ต้ำ                                                                 
ท่ีอยู่ 17 หมู่8 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

      คติพจน์ ทำอะไรทำให้ดีท่ีสุดเพ่ือจะไม่ได้มาเสียใจทีหลัง                                                                                     
เบอร์โทร 0804845410     

ช่ือนายวีรวัฒน์  คำเมือง   ช่ือเล่น เปา                                                                                       
ท่ีอยู่ 37/2 หมู่3 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

  คติพจน์ คนดีไม่จำเป็นต้องบริสุทธ์ิ                                                                                  
เบอร์โทร 0844726980

ช่ือนางสาวจิราพร  กระแสโสม   ช่ือเล่น ดาว                                                                 
ท่ีอยู่ 31 หมู่6 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

 เบอร์โทร 0837458367

ช่ือนางสาวเกษวะดี  ศิรารัมย์   ช่ือเล่น เกษ                                                                 
ท่ีอยู่ 73 หมู่9 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

  เบอร์โทร 0804737335

ช่ือนายศิลา  ด้ายรินรัมย์   ช่ือเล่น ภู                                                                   
ท่ีอยู่ 4 หมู่ 5 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

   เบอร์โทร 0913397206

ช่ือนายจักรพงษ์  สาทนรัมย์   ช่ือเล่น ต๊ะ                                                                 
ท่ีอยู่ 44 หมู่3 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

     เบอร์โทร 0843018692

ช่ือนางสาวมนฑกานต์  นามสพร   ช่ือเล่น จูน                                                                 
ท่ีอยู่ 85 หมู่6 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                         

คติพจน์ จะทำความฝันให้เป็นจริง                                                                               
เบอร์โทร 0880418564

ช่ือนายสุรชัย  สวัสดี   ช่ือเล่น สุ                                                                
ท่ีอยู่ 69 หมู่3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                     

คติพจน์ เกิดมาท้ังทีทำดีดีกว่า                                                                                     
เบอร์โทร 0877205748

ช่ือนายกฤษดา  นาแพง ช่ือเล่น กล้า                                                                  
ท่ีอยู่ 70 หมู่12 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

 คติพจน์ อย่าหวังน้ำบ่อหน้า                                                                                     
เบอร์โทร 0875898029

ช่ือนายเฉลิมศักด์ิ  เพ็ชรลำ   ช่ือเล่น เบล                                                                 
ท่ีอยู่116 หมู่10 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

เบอร์โทร 0906198914

ช่ือนางสาวพรพรรณ  พาหา   ช่ือเล่น นก                                                                 
ท่ีอยู่ 71 หมู่8 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

 เบอร์โทร 0911325223

ช่ือนางสาวดารุณี  ประทุมแก้ว   ช่ือเล่น เมย์                                                                   
ท่ีอยู่  107หมู่ 5 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                      

เบอร์โทร 0837398447

ช่ือนายสมเกียรติ  ใจตรง   ช่ือเล่น เบียร์                                                                 
ท่ีอยู่ 86 หมู่ 12 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                        

เบอร์โทร 0897197630

ช่ือนายสันติภาพ  คลังกลาง   ช่ือเล่น ภู                                                              
ท่ีอยู่10 หมู่13 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                    

เบอร์โทร 0896268028

ช่ือนายณรงค์ชัย  ชำนาญพนา   ช่ือเล่น นะ                                                                 
ท่ีอยู่ 1/1 หมู่4 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                         

คติพจน์ สิบปากว่าไม่เท่าครูด่าคร้ังเดียว                                                                               
เบอร์โทร 0913371776



ช่ือนายศิลา  ด้ายรินรัมย์   ช่ือเล่น ภู                                                                   
ท่ีอยู่ 4 หมู่ 5 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

   เบอร์โทร 0913397206

ช่ือนายจักรพงษ์  สาทนรัมย์   ช่ือเล่น ต๊ะ                                                                 
ท่ีอยู่ 44 หมู่3 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

     เบอร์โทร 0843018692

ช่ือนางสาวมนฑกานต์  นามสพร   ช่ือเล่น จูน                                                                 
ท่ีอยู่ 85 หมู่6 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                         

คติพจน์ จะทำความฝันให้เป็นจริง                                                                               
เบอร์โทร 0880418564

ช่ือนางสาวอารีรัตน์   ชัยสุวรรณ์   ช่ือเล่น ตาล                                                                           
ท่ีอยู่ 49 หมู่13 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                  

เบอร์โทร 0853121208

ช่ือนางสาวทิพย์สุดา  ฝ่ายเทศ   ช่ือเล่น บุ้ง                                                                  
ท่ีอยู่ 46 หมู่2 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                            

ช่ือนายจักรพงษ์  จันทะมาศ   ช่ือเล่น เท่ง                                                                                
ท่ีอยู่ 162 หมู่5 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                           

เบอร์โทร 0827482953

ช่ือนางสาวจุฑารัตน์  พวงเพชร   ช่ือเล่น ต๊ัก                                                                  
ท่ีอยู่ 19 หมู่3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

คติพจน์ หมากรุกเดินยังต้องคิด
แล้วน้ีหมากชีวิตเดินไม่คิดได้ยังไง                                                                              

เบอร์โทร 0804747141

ช่ือนางสาวนริศรา  สำเร็จ   ช่ือเล่น แนน                                                                 
ท่ีอยู่ 82/1 หมู่1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

               

ช่ือนายวัฒนา  เกตุคง  ช่ือเล่น อ๊อก                                                                  
ท่ีอยู่ 108 หมู่2 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

เบอร์โทร 0824963114์                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

               
ช่ือนายวิเชียว  โลนะกลาง   ช่ือเล่น หลุยส์                ท่ีอยู่ 37 หมู่10 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   เบอร์โทร 0805735810
ช่ือนางสาวณัฐกานต์  ชาติกังวานสทธ์    ช่ือเล่น นัท        ท่ีอยู่ 12หมู่9 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์    เบอร์โทร 0900371440
ช่ือนางสาววรภรณ์  เดชกุลรัมย์   ช่ือเล่น แอ๋ม              ท่ีอยู่62 หมู่7 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เบอร์โทร 0883508557
ช่ือนางสาวปาจารีย์  ธรรมเท่ียง   ช่ือเล่น ป้อม              ท่ีอยู่ 89 หมู่18 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัย์  เบอร์โทร 0837313415

เราจะไม่มีวันท้ิงกันจร้า

ช่ือนางสาวกุสุมา  ศิริรึก   ช่ือเล่น กุ้ง                                                                 
ท่ีอยู่ 117 หมู่9 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

เบอร์โทร 0861127306

ช่ือนายวินัย  คะรัมย์   ช่ือเล่น เท่ง                                                                 
ท่ีอยู่ 11 หมู่ 9 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      
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นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง

นางสาวลลิตา  เรืองรัมย์

ความสำเร็จของศิษย์  คือความภูมิใจของครู
การเดินทางไปข้างหน้า เป็นหน้าที่ของศิษย์

ที่จะเลือกทางเดินอย่างไรดี 
เพื่อให้ได้รับความสำเร็จลุล่วง 
อนาคตเรากำหนดได้ตัวเราเอง

ขอให้ศิษย์ทุกคนโชคดี



ช่ือนางสาวจิตรอารี  ปะระศรี   ช่ือเล่น แพร                                                           
ท่ีอยู่ 149 หมู่2 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                        

เบอร์โทร 0874606810      

ช่ือนายอภิวัตน์  น่ิมพันธ์   ช่ือเล่น อาร์ท                                                                 
ท่ีอยู่ 88 หมู่18 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

   เบอร์โทร 0906185814      

ช่ือนางสาวอรอุมา  อ่างสุวรรณ์   ช่ือเล่น อุ้ม                                                                
ท่ีอยู่ 46 หมู่11 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                           

ช่ือนายสมพร  ประเสริฐศรี   ช่ือเล่น ฮวก                                                                 
ท่ีอยู่ 88 หมู่1 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

     เบอร์โทร 0837397942์                                                                                                                                      
                                                                                           

ช่ือนายกฤษดากร  สมอ   ช่ือเล่น ท่ง                                                                 
ท่ีอยู่ 57 หมู่4 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                          

เบอร์โทร 0837397942                                                        
 

ช่ือนายสุบัน  ทองปัญญา   ช่ือเล่น วาย                                                                 
ท่ีอยู่ 281 หมู่2 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                                                                             
 

ช่ือนางสาวจุฑามาศ  กุลพัฒน์   ช่ือเล่น จ๊อบ                                                                
ท่ีอยู่  165 หมู่6 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                 

ช่ือนายสมโชค  ชินภักดี   ช่ือเล่น เป้ิง                                                                 
ท่ีอยู่ 105 หมู่9 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

ช่ือนางสาวดารารัตน์  คะรุรัมย์  ช่ือเล่น อ๊ี                                                               
ท่ีอยู่ 48 หมู่2 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                          

เบอร์โทร 0837397942

ช่ือนายเดชา  สาลีภาพ   ช่ือเล่น แซม                                                                 
ท่ีอยู่ 51 หมู่4 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                          

เบอร์โทร 0849581842

ช่ือนางสาวนิลาวัลย์  รุ่งเรือง   ช่ือเล่น นาง                                                                 
ท่ีอยู่ 5 หมู่3 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

 เบอร์โทร 0837204821

ช่ือนายเกียรติภูมิ  แก้วดก   ช่ือเล่น โตโต้                                                                 
ท่ีอยู่ 149 หมู่10 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      
                                             

ช่ือนางสาววรนุช  สิทธิชัย   ช่ือเล่น ปาล์ม                                                                  
ท่ีอยู่ 94 หมู่8 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                          

เบอร์โทร 0804761449

ช่ือนายนพพล  พูนผล   ช่ือเล่น โด่ง                                                   
ท่ีอยู่ 39 หมู่5 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                         

เบอร์โทร 0853563440

ช่ือนางสาวรัตติญาพร  ถาวุฒิ   ช่ือเล่น ฟ่าง                                                                  
ท่ีอยู่ 95 หมู่7 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

 เบอร์โทร 0907747858

ช่ือนายพันธมิตร  ถือชาติ   ช่ือเล่น โจ้                                                                                       
ท่ีอยู่ 4 หมู่2 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                    

ความสำเร็จของศิษย์  คือความภูมิใจของครู
การเดินทางไปข้างหน้า เป็นหน้าที่ของศิษย์

ที่จะเลือกทางเดินอย่างไรดี 
เพื่อให้ได้รับความสำเร็จลุล่วง 
อนาคตเรากำหนดได้ตัวเราเอง

ขอให้ศิษย์ทุกคนโชคดี



ช่ือนางสาวทาริสา  บุญเชิด   ช่ือเล่น น้ำ                                                                 
ท่ีอยู่ 55 หมู่3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

    เบอร์โทร 0881172538                                                                                                                                       
                                                                                        

ช่ือนางสาวมัณฑนา  อินกานอน   ช่ือเล่น มุก                                                                 
ท่ีอยู่ 27/1 หมู่10 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

    เบอร์โทร 0862648124                                                                                                                                       
                                                                                    

ช่ือนายนันทชัย  คะรัมย์   ช่ือเล่น นัน                                                                 
ท่ีอยู่ 78 หมู่2 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

  คติพจน์ ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด                                                                               
เบอร์โทร 0881314624                                                                                                                                       

                                                                           

ช่ือนางสาวจันทมา  โอทอง   ช่ือเล่น นา                                                                 
ท่ีอยู่ 72/1 หมู่12 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

     เบอร์โทร 0844791862                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

ช่ือนางสาวสุดารัตน์  วิละพันธ์   ช่ือเล่น กระถิน                                                                  
ท่ีอยู่ 37 หมู่1 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

 คติพจน์ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน                                                                              
เบอร์โทร 0828720369                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

ช่ือนางสาวศิริพร  โคมร้าย   ช่ือเล่น ปูนา                                                                 
ท่ีอยู่ 102 หมู่5 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

     เบอร์โทร 0899297762                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

ช่ือนายเฉลิมวุฒิ  สุขใจ   ช่ือเล่น สุขใจ                                                                 
ท่ีอยู่ 48 หมู่2 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                          

เบอร์โทร 0837397942                                                                                                                                       
                                                                                               

ช่ือนางสาวจันทร์จิรา  แย้มศรี   ช่ือเล่น เฟิร์น                                                                                
ท่ีอยู่ 272 หมู่2 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                     

เบอร์โทร 0903582531                                                                                                                                       
                                                                                            

ช่ือนางสาวธัญญาวดี  เสนสาย   ช่ือเล่น หมิว                                                                  
ท่ีอยู่ 56 หมู่5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                    

คติพจน์ ฝันให้ไกลไปให้ถึง                                                                               
เบอร์โทร 0880724655                                                                                                                                       

                                                                                     

  ช่ือนายวัชระ  สีโท   ช่ือเล่น โคก                                                                 
ท่ีอยู่ 134 หมู่3 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

                    

ช่ือนางสาวสุมาลี  ประดาวัลย์   ช่ือเล่น แตน                                                                           
ท่ีอยู่ 10 หมู่5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

 เบอร์โทร 0874430536                                                                                                                                  

ช่ือนางสาวเจนจิรา  ไตรภูมิ   ช่ือเล่น เจน                                                                  
ท่ีอยู่ 15 หมู่1 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

 คติพจน์ ทำวันน้ีให้ดีท่ีสุด                                                                             
เบอร์โทร 0881036742                                                                                                                               

นายนัฐพล  ดาวเรืองรัมย์                                                                                              
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ช่ือนางสาวจันทมา  โอทอง   ช่ือเล่น นา                                                                 
ท่ีอยู่ 72/1 หมู่12 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

     เบอร์โทร 0844791862                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

ช่ือนางสาวสุดารัตน์  วิละพันธ์   ช่ือเล่น กระถิน                                                                  
ท่ีอยู่ 37 หมู่1 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

 คติพจน์ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน                                                                              
เบอร์โทร 0828720369                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

ช่ือนางสาวศิริพร  โคมร้าย   ช่ือเล่น ปูนา                                                                 
ท่ีอยู่ 102 หมู่5 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                      

     เบอร์โทร 0899297762                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

รัก... โรงเรียนพระครูพิทยาคม
ขอบคุณที่แห่งนี ้ 
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