
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๑,๐๙๙ คน ขาดสอบ ๓,๕๒๓ คน คงสอบ ๗,๕๗๖ คน สอบได้ ๕,๗๒๙ คน สอบตก ๑,๘๔๗ คน (๗๕.๖๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๐๐๑
นายนิคม ไตรแก้ว

๑๓/๓/๒๕๐๙
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๐๒
นายวีรพงษ์ ชาวดร

๒๐/๔/๒๕๓๑
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๐๓
นายถาวร เขียวไทย

๒๓/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๐๔
นายเฉลียง

่

บุญประกอบ
๑๗/๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๐๕
นายสมัย น้อยเมืองคุณ ๑/๓/๒๕๒๓ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๐๖
นายชัยสิทธิ

์

ไกรอาษา
๒๑/๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๐๗
นายสุริยันต์ เวียงชัย

๒๔/๕/๒๕๒๔
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๐๘
นายศรายุทธ ชืนชม

่

๑๒/๗/๒๕๒๙
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๐๙
นายอนันต์ ดวงมาลา

๒๔/๗/๒๕๓๕
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๑๐
นายรชตะ สังวิเศษ

๑๘/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๑๑
นายสมัย จันทะรักษ์ ๑๐/๓/๒๕๐๘ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๑๒
นายชัชวาล ภูตเวช ๘/๖/๒๕๒๓ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๑๓
นายวัฒนา นามแสง

๑/๑๒/๒๕๑๓
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๑๔
นายวิทยา อินทร์ชมชืน

่

๕/๑๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๑๕
นายพุฒิพงษ์ ทานะศิลป

๒๓/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๑๖
นายธนทัต วรรณคีรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๑๗
นายอร่ามพงษ์ พันธ์จันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๑๘
นายเกือกูล

้

จิระบุรุษ

๑๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๑๙
นายวิฑูรย์ ผ่อนผัน ๑/๖/๒๕๐๒ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๒๐
นายสุรชัย สุวรรณใจ ๑/๖/๒๕๓๐ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๒๑
นายยุทธนา ตรีสอน

๒๘/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๒๒
นายอภิสิทธิ

์

อันลูกท้าว
๒๐/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๒๓
นายสมสมัย พรวิจิตร

๗/๐๙/๒๕๒๕
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๒๔
นายชาตรี ลาไป

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๐๒๕
นายณัฐวุฒิ สินทิพลา

๑๐/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๒๖
นายสกล เนืองพนอม

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๒๗
นายวิทวัตร วาสิงหล

๑๗/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๒๘
นายจันทร์ พรมเสาร์

๒๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๒๙
นายวิทยา ภานนท์

๖/๐๒/๒๕๒๒
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๓๐
นายพร้อมพงษ์ คำไสย์

๑๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๓๑
นายสมชัย นามศรี

๓๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๓๒
นายอำนาจ สองเมือง

๓๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๓๓
นายจีรวัฒน์ อินทร์ชัย

๑๔/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๓๔
นายกนกลักษณ์ พงษ์สุพรรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๓๕
นายศักดิชัย

์

บุตตะพิน
๓๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๓๖
นายฉัตรชัย นุ่มนาแซง

๒๙/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๓๗
นายสุวรรณ บุตรเขียว

๗/๐๙/๒๕๑๗
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๓๘
นายลือชา บัวเมิน

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๓๙
นายอวิรุทธิ

์

จันทรเสนา
๑๕/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๔๐
นายสุริชัย แหล้จันทร์คำ

๒๗/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๔๑
นายธันวา เหลาแตว

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๔๒
นายเทวัญ บุณณวัฒนาพร

๒๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๔๓
นายอำนาจ ทองหอม ๒/๐๓/๒๕๔๐ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๔๔
นางสาวศรัณยา ศรีหนองห้าง

๒๐/๙/๒๕๓๒
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๔๕
นางสาวนพรัตน์ เพชรศรีโชติ ๔/๖/๒๕๓๕ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๔๖
นางสาวอังศุมา ติงทอง

่

๑๕/๔/๒๕๓๓
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๔๗
นางสาวเจียรนัย ภูนาสวน ๘/๗/๒๕๓๔ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๔๘
นางสาวธิดารัตน์ พรมมีพันธ์ ๓/๘/๒๕๓๔ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๔๙
นางสาวสุภาวดี มูลเมืองแสน

๑๔/๙/๒๕๓๖
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๕๐
นางสาวลำดวน ภารสุวรรรณ ๘/๔/๒๕๒๖ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๕๑
นางอุษณีย์ หมืนวัน

่

๒๑/๔/๒๕๒๓
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๕๒
นางสาวขวัญชนก รักหะบุตร

๒/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๕๓
นางสาวพนิตตา วรวงศ์กุล

๑๓/๒/๒๕๑๓
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๕๔
นางอนุสรา มหาโยธี

๑๑/๙/๒๕๓๕
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๕๕
นางสาวทับทิม ศรีสุทัศน์

๑๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๕๖
นางสาวธนาภรณ์ อิงเอน

๒๐/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๕๗
นางสาวธัญดา ก๋าคำ ๘/๓/๒๕๔๐ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๕๘
นางสาวลลิตา แถวอุทุม ๑/๒/๒๕๓๕ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๕๙
นางจิราพร คงดา

๓๑/๕/๒๕๒๖
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๐๖๐
นางสาวแสงเดือน กองทวี

๑๐/๗/๒๕๓๗
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๖๑
นางสุภาวดี นิมนวล

่

๑๕/๗/๒๕๐๙
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๖๒
นางอมร ชนะสะแบง

๒๔/๗/๒๕๑๘
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๖๓
นางรัศมี สิงห์แหว่ง ๘/๙/๒๕๐๗ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๖๔
นายทองสา โพนลา

๒๔/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๐๐๖๕
นางสาวนวรินทร์ พิมพ์ต้น

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๖๖
นายปรมัตถ์ สุปญญา

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายอิทธิพล เถาะพูน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงธนพร แก้วพิจารย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายพีรภัทร ตุลุย

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงนันทกานต์ พรหมสมบัติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายศรัญู ยาสี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงสุชาดา ปะสาลาสี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ผาจันดา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงรุ่งรวี ดีเลิศ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงรุ่งนภา พรรคยู

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงอภิชญา ดอนสมพงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงธนพร ก้านกึ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายอานนท์ อินธิราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายจิตรเทพ แก้วดก

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายวราวุฒิ รักญาติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายภาณุวัศ โพธาภิรมย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายอิสระ รินเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายสุรพัฒน์ รักศิลป

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายชนาธิป ชำมะลี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายโชคชัย วงษ์หนองแล้ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ ผางสำเนียง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายธีรเดช คำชนะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายรัฐภูมิ สิมสีพิมพ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๘๙ เด็กชายพายัพภูเบศวร์
มีศิลป

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงกัลยา อุคำพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ซึงเกษร

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงอัญญาณี สีเงิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงพรทิพย์ หอมดวง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงปกรณ์ทิมา บุตรวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุภาวดี กระบือคูณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงจีระนันท์ อักขระ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงปกายพร ทองใส

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงไพลิน ดำเวียงคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงรินธิรา ดวงตาผา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ วงษ์ขุลี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงสุทธิดา ผาอินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงฉันทนา สิมสีพิมพ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงปานตะวัน จันทรีย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายธวัชชัย ศรีปดชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย รังศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา มีศิลป ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๐๗
นายชัยสิทธิ

์

เสนาะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายชาญชัย จันทร์โทศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายชินาธิป ภูริศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายดนุสรณ์ ธระเสนา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายณัฐวัฒิ อุดม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายลีณวัตร ใจรัด

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายธันวา ทุมจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายอลงกรณ์ ทองมี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ ดอนมี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายพีรณัฐ ปนยิม

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายอนุชา ญาพุทธา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายกิตติ อินทรีจ่าง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายธนพล หล่อนจำปา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายธนิน ระวงษ์แพงสี

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายนาคร ตะคามจัน

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายอนุพงษ์ วุฒิเสน

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายอัฐสราวุฒิ บุญชนะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายอัสดา แสงเนตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายจุตพล วงษ์บ้านขาว

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงนฤมล คล่องแคล่ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงปนปกษ์ มีหาพัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงวิภาวินี หัสดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงสุปราณี ศรีเจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๑๖๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงสิริวรรณ คำทะริ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงปยดา ส่องแจ้ง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงนันทนา บัวพา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงนิญาดา ตะตามจัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงเกสร สิมสีพิมพ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๐๑๓๕
นางสาวประภาพร สมจิตร

๑๗/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พิงไธสง
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายเจษฎาพร สาคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงธิยดา ไวว่อง

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายทิวากร ทองมี ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายธนายงค์ ดวงประทุม ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายธีรยุทธ์ ศรีโสดาพล ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายปฏิภาณ วิยะรัตน์

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายภาณุพงศ์ สิมสิพิมพ์

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายสราวุฒิ บุตตะสอน ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายสิทธิโชค รอดบุญมา

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ธุระพระ

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายอภิวัตร บุตรสีลี

๑๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงชุติมา ปานสว่าง

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ คนขำ

๒๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงณัฐพร สุวรรณเลิศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงปานระพี สิมสีพิม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงวลาสินี จันทร์แสง ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงศศิกานต์ แพทย์จันลา

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงศิรินญา บัวบาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงสิยากร สารีวงษ์

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงเอมวลี ส่องแจ้ง

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงวรัญญา อุตตะโร

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา อัศวนันทการ

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สียางคะบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายณัฐพล คงญาติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ หารินใส

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีมาคาม ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายพงศธร รุนตัน

๒๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายพัฒนพงษ์ บุตรแก้ว

๑๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายภราดร แสงคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชาดวง

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายอนุชา ช่วงคำชู ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงกนกทิพย์ หินกอง ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงขวัญใจ ถูกดี

๑๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงดวงสุวรรณ โชตะวัน

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงดารุณี อินทรีจ่าง

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงปนัดดา ม่วงสุราษ

๒๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายวีระพล ปานสว่าง ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายศุภชัย สมจิตร

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายสมภาร อินทรีจ่าง

๑๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายสุทธิสาร จำนง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายอนุชา แสนน้อย ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายอรรชัย งามชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงยศวดี เชียงสาพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายปญญา นาแก้ว

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงสกุณา กล้าทางถูก

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงอรัญญา ชอบทางดี

๒๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงอริศรา ขันบุตร ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๕๙/๐๑๘๔
นายเสกสรร สุระเสียง

๖/๑๒/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๘๕
นางนันทา ทาศิริ

๑๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๘๖
นายเถลิงศักดิ

์

มูลคำ

๑๓/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๘๗
นางพรทิวา สนสมบัติ

๑๙/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๘๘
นางไพรินทร์ จันทโสภณ ๑/๑๐/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๘๙
นายอุทาน ศรีสองชัย

๑๑/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๙๐
นางลาวัลย์ พันธุ์พรม

๒๕/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๙๑
นายอดิสรณ์ บุญศรัทธา

๕/๐๘/๒๕๑๓
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๙๒
ว่าที ร.ต. สุริยา

่

พันธ์พรหม
๒/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๙๓
นางกฤษณี บำรุงภักดี

๓/๑๑/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๙๔
นางวราภรณ์ สินธุพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๙๕
นางสาวละมัย สายแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๙๖
นางวรางคณา ด้วงกลาง

๒๐/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๙๗
นางนัฐิยา ทองหมู่

๑๘/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๙๘
นางทรงสุดา ทรงทอง

๑๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๑๙๙
นางบังอร ดีมาก

๙/๑๐/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๒๐๐
นางสาวณภัสวรรณ ขวัญปาก

๒๔/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายสิทธิชัย ลำยาว

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายอัครพล มณีรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายสิทธิชัย สิงห์วิเศษ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ นักธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายกฤษณี ตรีศาสตร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายอิทธิพล สีดาโพธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายรพ๊พัฒน์ มาโส

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายสุริยะ นาหนองตูม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายพงศธร ผิวคราม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายธวัชชัย เมืองแพน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายคีตพันธ์ จันทร์ทาพิทัก

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงศิรภัทร ชาติวงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงชาลิณี เอละกานุ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงศิริธร งอกทรัพย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงพรทิวา ผ่นวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงสุนิสา โพธิศรี

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงนันทิยา ชาทองยศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงวราพร จุนโนนยาง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ผิวชมภู

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงนันทิยา ศรีแสงเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงฐานะมาศ ดาบัว

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงธณัฐชา แก้วจันทา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายวรเชษฐ์ เนียมหนองตูม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายภัทรพงษ์ วิชากร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายธีระชาติ เมนาจิต

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายอานัส แก้วทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายอธิปปตร์ เลขวิจิตร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายสุทธิพงศ์ ปดสีราช

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายธรณินทร์ ศรีกองคาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายธนโชติ ศรีกองคาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายจิรายุ โพธิศรี

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ มณีรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงธิดาพร นาคประเวศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุดาพร ภูหนองโอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๑๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงปยวรรณ ก้อนสิริ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองนา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงพั๙รีรัตน์ งอกทรัพย์

๐๕/๐๓/๐๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ หวานรอ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายอัศวเทพ งอกทรัพย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายฤทธิติชัย

์

หอขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายประภาศิต ตรงซือ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายนวพล ชัยบุตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายพงศกร บุษราคัม

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายวายุ จันทะลุน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายเนตรชนก วังกะวิง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายทศพร ลูลอาษา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ ราศี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายรัฐธรรมนูญ มุกดาม่วง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายศิริญาภรณ์ พันพินิจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายชมชนก ศิริชัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายจุฑารัตน์ แสงฤทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายนันทพร คงแสงคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายพัชราภา บุตรชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายนิรมล เข็มสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายณญาดา บุญคุ้ม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงพรชิตา อะโหสิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงอธิตยา วารี

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงจีรภา นักะรรม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายพีรพัฒนื ปดธรรม

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายจุลจักร์ จันทาพิทัก

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายเกรียงไกร คำภา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายอนุวัฒน์ องค์นาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายเอกรินทร์ อิทธิเสน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงมิลตรา จง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงจริยา แสงพรม

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงวาสนา มูลอาลา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงสุภาพรรณ ช่วงชิต

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายสุรเชษฐิ

์

เนียมหนองตูม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายพีรภัทร หงษ์ทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายสุทธิชัย สินไธสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายกายสิทธิ

์

คำพิฑูรย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายคุณากร สาระคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายนาวิน หวันธรรมมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายณัฐพภัทร์ เนียมหนองตูม

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายวรชิต สุวรรรศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงณัฏฐริณีย์ เขียวขำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงนันธิดา สิทธิวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงนำฟา มูลมนัส

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงเพรชลดา ชำนาญจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงธิญาดา หวันธรรมมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหลืองออ่น

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ดนัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๘๓
นายเอนิค ฟาซ์ส

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๘๔
นายวาทิตย์ มีกูลชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๘๕
นายยศพล สุขขา

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๘๖
นายธนาวุฒิ โสภา

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๘๗
นายพัทธ์ธีรา จันทร์ทาพิทัก

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๘๘
นายอริสรา จันทร์ทาพิทัก

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๘๙
นายอรอนงค์ ชาติวงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๙๐
นายฉันทพิชญา ชาติวงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๙๑
นายพัชราภา จันทะรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายภควัฒน์ ศรีสะพุง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงนิชา คำกัลหา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงศิริกัลยา ศรีทอง

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงสิริณาดา คำภาหมี

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงกัลยาณี ไชยศาสตร์

๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงอุดมพร สารมานิต

๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงณัฏฐมณี ใจบุญชืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายสิริชัย ประทุมชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงอังควรา บุญทานันท์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๔๕๙/๐๓๐๑
นายเอกชัย สีหาบุตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๐๒
นางสาวปยะรัตน์ ฟองฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๐๓
นางสาวพัชรินทร์ เพชรคำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๐๔
นายศตวรรษ จันทะสาร

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๓๐๕
นางสาวนิภาดา โพธิหล้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๐๖
นางสาวปาริฉัตร สมบัติหล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ อาบเงิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงสุภากร บรรดาศักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงสกุลรัตน์ อินทวิชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงนำฝน ผมงาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายภูธิเบศน์ สิงหกูลศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงโยธิกานต์ โคตะมี

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วงศ์สามารถ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ศรีชาติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงอริสรา สุธรรมฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงวิกานดา เขือนแก้ว

่

๓๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายพิทักษ์พล สันศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงชลดา แผงเพชร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายอรรถพล จุลศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงภรัณยา เปม

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงเบญจมาศ น้อยกันยา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงนฤมล ตุลาการ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงธิติมา ประกอบศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงสุภาดา ประโกสันตัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงอลิสา ขอนยาง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงวรัญญา ค่อนดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงรชพร วีระสอน

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ชาสุนา

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายสุรสิทธิ

์

พวงแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงผกายพร จันทรเสนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงหฤทัย ประสมศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายสุรพล โพธิมูล

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายศุภสิน บุตตะโยธี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงสุมิตตา โนนเกษม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายภูวดล โยธิน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ เชิดชู

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายภัทรพล ทะเวผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงประภัสสร ค้อมสิงห์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายอนุชาติ บึงบุญยืน

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงปานไพลิน ปดชา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายพีรดนย์ ประกอบศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชนะชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายอนันตชัย อนุไวยา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายอภิรักษ์ แต๊ะเฮง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงอาจารี เรืองเดช

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ วิเชียน

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงลัคณา จ่าแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงโนริกะ นาโอเอะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงศิรประภา ราชชมภู

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ มัดถาประกา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา หอมคำพัด

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สาครเจริญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายอัษฐกรณ์ ภูเฮืองแก้ง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายพรชัย พุทธวงค์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงเนตรสมุทร เรืองเดช

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงณัฐริกา ปญญาพล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายวงศพัทธ์ คำภูแสน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายนันท์ชัย บัวนุภาพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายนรวิชญ์ ศุภเลิศ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงกลินบุปผา

่

ปญจาคะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงกลินผกา

่

ปญจาคะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายเมธา ลาวิลัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงอรไพลิน เจริญบุญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงนกฤษตา รักญาติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงอริษา พากุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายธนภัทร อยู่เส็ง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ จอมพระลักษณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายณัฐพงษ์ เทียงตรง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงไนทิน ดวงจำปา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ไชยจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงชลธิชา คำใสสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายพัทธนันท์ ชาติไทย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงนันทิชา ค่อนดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายพัฒพงษ์ หล้าคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงอภิษฏา ทองติง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงศุภพิชญ์ สุขเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงสุภารักษ์ รักกิง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงศุภิสรา ผางนำคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงพรพิมล อินทร์หาญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงสิรินญา พลทองสถิตย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงอนุชสรา สันตยานนท์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงสุวนันท์ นนตรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายธนโชติ คุณานิติธาดา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงประภากรณ์ บกน้อย

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายพัทธดนย์ แดงมาก

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงอุษา มืดอินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงอรัญญา โพพะนา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทรเสนา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงอรวรรณ เพ็งรัมย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายดณุพล สุทธิจักร

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงรัชชรินธร โพธิลอง

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงอาภัสรา จันทรเสนา

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงอัฐภิญญา ทองภูเวียง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายฉัตรดนัย พรมโสภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายวิรุณเทพ สร้างช้าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายภูริพัฒน์ งามศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายธนวัตร ชมภูนิมิตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงศริสา คำสี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงณัฎฐานันท์ มนตรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายชินดนัย สงวนพล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงพัชรา หังษาบุตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายธนิก เสาร์ศิริ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงสลิสา แสนอินทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงกาญจนา วงษาบุตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายพรประกาศิต จันทร์ประทัด

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงวรัญญา เศศจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายจักรพง์ หงษ์ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายธนทัต สัตย์ซือ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงณิชา โสดาวิชิต

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาลาวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงภทรพร แสงวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายคธาวุธ วิเศษรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๑๓
นางสาวกาญจนา แม่นยำ

๒๕/๐๑/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๑๔
นางเพ็ญศรี เชียงใฝ

๑๒/๐๒/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๑๕
นางฐิญดา คำภูแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๑๖
นางจิตติมา แก้วมหาชัย

๑๑/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๑๗
นางสาวพรรณพร คะนานทอง

๑๕/๐๔/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๑๘
นายเริงเดช สุทธิอาจ

๓๐/๑๑/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายอาทิตย์ คำไพ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายพัดยศ เมยดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายพัฒกร วิเศษเพ็ง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายธะพัฒน์ ช่องสม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงปาริชาติ อินทรประเสริฐ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พาดำเนิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงพิชชาพา พวงเกตุ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงอนัญญา แสนประเสริฐ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายณฤทธิพล

์

จะตะนี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงศิริพร มาลาวรรณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายนานาศักดิ

์

หารฟาเลือน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๓๐
นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อน

๐๒/๐๑/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๓๑
นางเสาวนีย์ พันลำภักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๓๒
นางสาวแว่นแก้ว หังษาบุตร

๐๑/๐๒/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงกัณฐิกา เสียวเสียว

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงอาริญา เสวตวงษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงปทมพร สุธรรมฤทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงอาทิตยา ปอมเชียงพิณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

วงษาบุตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายณัฐพล พรมพินิล

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงลมิตานัน พลดงนอก

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายณรัฐ โพธิงาม

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายชนธาร ออ่นไถล

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายศุภชัย เสวตวงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายพรมสันต์ คฎสาลี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายกฤษดากร นิลละออ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายปยวิช เทียงสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายสุประวิณ์ ปานทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงนริศรา เมืองเหนือ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงธนัญญา คำวันดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงสัสฏาพร วารมณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงลภัสรดา ทองเมือก

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงอรอุมา สุขเกิด

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายอภิรักษ์ ฌานิช

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายอัษฏายุธ ภูคองตา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายสิทธิโชค บุญวิเศษ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายสมานพชัย ยางคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายจักรกริช อินลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายวรรณวิช มันสกุล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายชลธี สุวรรณิกะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายวีระชน ทาแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงดาราวดี ดำเวียงคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงนิตยา วรรณกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงจรินญา น้อยมนตรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงนุชจริญ คนหาญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงกาญจนา ละชินลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงดวงใจ ไผ่เฟอย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วงศ์ชำนาญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายสุรทักษ์ ทักษิณบุตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายนัฐธวุฒ วงษาบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายบูรพา ภิรมณ์นาค

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายธนาการ ชิยางคบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายพีรพัฒ แก้วแก่น

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงสุเทพ ยังสีชาติ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพนพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ อินหวังสุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงธมลวรรณ บุตรมาน

๐๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงรุ่งนภา ภูริศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงปยมาศ นามพร้าว

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงสิรามล อินหวังสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงวรรณา ราชปนดิ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงพิยดา วงษ์ธาตุ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม่น วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายกิตติทัด พิมทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายนครินทร์ ถูกดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ แผ่นพงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายบุลากร อูมชัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายวราวุฒิ ขาวขำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายศตวรรษ ธุระพระ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายกฤษาฎา บุญวิเศษ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายฐิติโชติ โคตรนาแพง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วชิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงพลับพลา สิริแสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ธิระธาน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายณัฐภูมิ เครือจันทึก

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วรรณใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายดามาพงษ์ หาญวงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายธีปกรณ์ ศรีบัวอ่อน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายธนวัตร กัลยาบุตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายอภิชัย ผิวคราม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงสุชิตา สวงนศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงฐิภาวดี สียางคะบุตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงช่อผกา คำไชย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงธนัญญา หวันหวาด

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงปาริตา หาญวงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงพิชามญธุ์ กว้างขวาง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงอันดา สียางคะบุตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงชลกร สุทธิแพทย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายชินวัตร ถาคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายทินกร กะมุทะเสน

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายจิรายุทธ สิมสีพิมพ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เทพาหล

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายพรมสรรณ์ ไชยคำหาญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายพีพัฒน์ บัวแสน

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายวัชพล ทองสอาด

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายจรณะ หาญวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายอนุชิต สุวรรณจักร์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายภูรเนศ หอมสาง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายเนติพงษ์ กัลหาพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายปฎิภารณ์ บุญวิเศษ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงกัญญณัฐ ระวงษ์แพงสี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงจิตตรา วันสา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์ล้วน

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงมนันท์ชนก คำพุทธ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงวิธญาดา หาญวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงอริสา มะณีชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงศิรินภา วงศ์ชมภู

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ม่วงสุราษฎร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายอดิเทพ ยาเขียว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายอธิภัทร สุภดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายอัครชัย บัวแดง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายอัษฎาวุธ ภูกองชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายอิศวะ เข็มพุดชา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงโสภิตา คำกัณหา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายกิตติ คันธะระ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายขวัญชัย มาตะยา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงจิตธนา ยาศิริ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงจิราพร เพ็ญภักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงจีรนันท์ คานเพชรทา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงดาราวดี ชัยพอ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายธนพล กุญชรน้อย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายธนภัทร ตังมันดี

้ ่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายปรมัตถ์ ไชยพอ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายพนา ศรีสว่าง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงพรรณวสา ทาสีดำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงพรวริน คานเพชรทา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงวรัญญา ทองกันยา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายวรเชษ อรรถประจง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงวิภาวดี อ่อนศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงวีนัส จิตภักดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายวีรเชษฐ์ เกตุผักหวาน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงศราวดี ดวงภักดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายศศิกร ท้าวมะลิ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โฮมแพน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายสมชาย มาบุญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงสุจิตรา ลำสัน

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงภูธร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงสุภาพร อุ่นแสนสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงสุภาวดี เปาปาเถือน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายสุรพงศ์ ภูกองชัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทนทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงอรจิรา วงศ์ภูธร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงกุสุมา รำไพบิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงจันทมณี วงศ์ภูธร

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองพระจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายถิรวุฒิ ยังกลาง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายธนากร กุมี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายธนายุ ปจจัยโย

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายธีรภัทร์ ปานบุญเกิด

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายบัญชา สมอนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงปณิตา วงษ์วิชัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงประภาวดี เกิมเหม็นบุญ

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายปญญา อาจสาร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายพัชรพล ภูดวงดอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงพิมพร พาจันทร์ดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายพีรพัฒน์ จันโท

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายภควัฒน์ ละครราช

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายรณฤทธิ

์

เพ็ญศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายศราวุธ บุญสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงอรญา บุตะพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายอารีย์ เพ็ญศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงอินทิรา คันธะระ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายกิตติพงศ์ แดงสีอ่อน

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงจิตตพร ศรีบานเย็น

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายจิตพงษ์ ฤทธินวล

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗ / ๑๖๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทะแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงชลิตา เพ็ชรนันท์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายธีรพงศ์ จันทะแสง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายธีระภัทร์ สอนวิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงนาตารี กานู

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายปฐพีพงศ์ กลินแย้ม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงปนัดดา แสงทะมาตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงพัทธิพร แดงสีอ่อน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายภัทรพงศ์ ยามงคล

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายรัตนสุบรรณ ไวยะเลิศ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงวราภรณ์ หลวงทิพย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายวีรวัฒน์ ชาวเชียงยืน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายศุภวัฒน์ คำมีมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงสารินี เจริญศิริ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายสิทธิพล ชาลีวันดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายอธิวัตร โคกโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงอนุธิดา คงบุราณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงอรณิชา จอดนอก

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงอรนภา จอดนอก

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงอรอุมา จอดนอก

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายเจตริน จันทาศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายโชคชัย ทาบุญมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงกนกพร เกิดจำเริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายกฤษฎา ทองญวน

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายคทาวุธ บุราคร

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงจิตรลดา คุลีดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายพีรนัฐ สุภดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงณิชารีย์ ชัยมณี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายธนากร สาลีเหลือม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายธรากร วงค์ตา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายธิณณภพ วงษ์เชียงเพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงนันทิดา นารากร

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายพีระวัฒน์ วงศ์พรหม

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายศรายุธ ด้วงสะดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๑๙
นายกตัญู ศรชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๖๒๐
นางสาวกนกวรรณ อนุชน

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๒๑
นายกฤษฎา ลาวัลย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๒๒
นายกฤษฎา เฉียบแหลม

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๒๓
นายกาย นาสุบิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๒๔
นางสาวขจีวรรณ แสนชัยสกุลกิจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๒๕
นายคณิสร ศรีหริง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๒๖
นายคมชาญ ศรีหริง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๒๗
นายคุณานนต์ ศรีหริง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๒๘
นายจตุพงศ์ ภูกลอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๒๙
นางสาวจิตรา หวดชัยภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๓๐
นางสาวจุฑารัตน์ วาดสูงเนิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๓๑
นางสาวจุฑาลักษณ์ นามวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๓๒
นางสาวฉัตรฑริกา ปสสีแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๓๓
นางสาวชณิตา ไชยแสนหาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๓๔
นางสาวชนิดา อ้วนภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๓๕
นายชัชรินทร์ นามมลตรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๓๖
นางสาวฐิตารีย์ ศรีภูดิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๓๗
นายณรงค์ฤทธิ

์

สิทธิพรหม
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๓๘
นางสาวณัฐกานต์ ศรีโยธา

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๓๙
นางสาวณัฐณิชา มารศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๔๐
นางสาวณัฐพร กุลชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๔๑
นายณัฐวุฒิ บุรีจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๔๒
นางสาวดวงกมล สีแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๔๓
นางสาวตรงศรม์ จันทะแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๔๔
นายตังติกรณ์

้

อินทิสาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๔๕
นางสาวทิพยรัตน์ มาตย์ศาลา

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๔๖
นางสาวอรวรรณ พรมสาลี

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๔๗
นายธนพร จันเทศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๔๘
นางสาวธัญญลักษ์ พิมล

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๔๙
นายธีรภัทร สุวรรณสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๕๐
นายธีรภัทร หาโคตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๕๑
นางสาวนิตยา อ้วนแพง

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๕๒
นายนิธิชัย วานิช

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๕๓
นางสาวนิสาลักษณ์ มังฆัง

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๕๔
นางสาวบุณยาพร กะมุทะแสน

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๖๕๕
นายประกิต ดำฉกรรจ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๕๖
นางสาวประภัยพร ชัยภูมิ

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๕๗
นางสาวปรียาภรณ์

กุลประทีปปญญา ๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๕๘
นายปาริฉัตร ไชยกอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๕๙
นางสาวปยาภรณ์ เหลืองอร่าม

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๖๐
นางสาวพรวิไล วิเท่ห์

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๖๑
นางสาวพัชริดา สัตบุศย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๖๒
นายพิชิตชัย พรมดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๖๓
นายภราดร ภูเพ็งใจ

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๖๔
นายภัคพล พงษ์พิพัฒน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๖๕
นางสาวภัททิยา ธรรมวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๖๖
นายภัทรดนัย อนุสุวรรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๖๗
นายภัทรพร ขันตี

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๖๘
นายภาณุเกียรติ มูลทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๖๙
นางสาวภิญญาพัชญ์ ธุระเทพ

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๗๐
นายภูมินทร์ พิบูรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๗๑
นางสาวมธุรา ตันติทิตยา

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๗๒
นางสาวมาริสา ไชยา

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๗๓
นางสาวรุ่งนภา เขตจตุรัส

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๗๔
นายวชิรวิทย์ กลุ่มกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๗๕
นายวทัญู มีสีสรร

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๗๖
นายวนศักดิ

์

จักรสมรชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๗๗
นางสาววิชุดา ยอดทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๗๘
นางสาววิภาดา ศิลาราช

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๗๙
นางสาววิภาลักษณ์ วดีศิริศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๘๐
นางสาววิลัยพร มูลกิตติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๘๑
นางสาววิลาสินี แก้วจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๘๒
นายศตวรรษ คุณแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๘๓
นางสาวศศิประภา วังศรีรรัง

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๘๔
นายศุภชัย ศรีวิพัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๘๕
นายสหรัฐ ไขแดง

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๘๖
นางสาวสุกัญญา นาสมใจ

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๘๗
นางสาวสุทธิรักษ์ เจิมจอหอ

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๘๘
นางสาวสุธิชา บำเพ็ญศิลป

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๘๙
นางสาวสุนิสา ไชยเหลือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๖๙๐
นางสาวสุภาพรรณ กองมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๙๑
นายสถาพร สิริสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๙๒
นางสาวหนึงฤทัย

่

พรมรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๙๓
นางสาวอนุธิดา แทพันดุง

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๙๔
นายอภิวัฒน์ อ่อนแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๙๕
นางสาวอริสรา กายา

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๙๖
นางสาวอริสา คามะเชียงพิณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๙๗
นางสาวอริสา หลิงแก้ว

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๙๘
นายอัษฎาวุธ สมน้อย

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๖๙๙
นายอาทิตย์ อินทะวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๗๐๐
นางสาวเกวลิน แสนสิลา

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๗๐๑
นางสาวเจนจิรา ธะราวุฒิ

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๗๐๒
นางสาวเนตรนภา ใจบุญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๗๐๓
นางสาวเพ็ญพิชชา รุ่งแสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๗๐๔
นางสาวเสาวลักษณ์ ร่วมจิตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๗๐๕
นายเอืออาทร

้

วิบูลกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๗๐๖
นายราเชนทร์ ลอยอากาศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายเจษฎาพร อินทริยะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายจักกฤษณ์ นามภูมี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายนรบดี ชืนจันทร์ดา

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายฐากร สนิมคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายพรสวรรค์ ไชยมี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายรัชภูมิ พาจันดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายรัฐภูมิ บัวศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายเอกพงษ์ เยียมไธสงค์

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงกันยาพร สีอ่อนแสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงกฤติยา ขันธวิชัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงพรชิตา ยางชุม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงศริตา สำนักดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงอรุชา หล้าชน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงศุกัลยา กิตติราช

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายศิริชัย คำสมาน

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายนฤภร แสนบุญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายธีรเดช ลองคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายอธิวัฒน์ พิมพ์มาตย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายธนากร เพียผือ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายนวพล วงษ์พรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ รักษาคุณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายจักรพรรณ์ สุขเสริม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายภานุเดช โพธิคำ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายกฤตนัย กำจัดภัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายอสุรินทร์ หาดพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายชุติพนธ์ ปองพาล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายโกมินทร์ สิงหาพรม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายธนพร รอดชมภู

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายพชร เลิศฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงกาญจนา รักษานนท์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงปาริชาติ ยิมเสงียม

้ ่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงศศิวิมล บัวบาน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงวนิดา ช่วยหาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงจารุวรรณ พุ่มจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ธาตุมี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงอรนิภา คณะสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงบัวตอง เพ็ญสุวรรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงธิญาดา หลักคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงจินณรี พัลวัลย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายรัชพล งามวัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ เกษราช

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายพีรวิชญ์ โคตรโมลี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายจักรภพ โคตรโมลี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุมี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายสัณหวัช ส่อนชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายชนินทร์ โกสิลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายชาญณรงค์ มะนุตะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายแสงสุรีย์ โสระบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายอภิเชษฐ์ พวงพี

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายเมธาวุฒิ ปงคะบุตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงพัดศร สีหาวงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปองพาล

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงปาริชาติ ครุฑราช

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๒ / ๑๖๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ปองพาล

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงชฎาพร กิจประเสริฐศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงชัญญานุช พาพิมพ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงเบญจมาศ บุญตาทิพย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงจิตรกัญญา แสงสร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงบุษกร พลเสนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายกิตติภพ เหล่าผา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายกาจพล บุญเนาว์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายชาญพิชัย ปงคะบุตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายภานุพงษ์ บุตรสุรินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายสุภนัย แก้วเปยก

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายพัชรพล ผมไผ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๗๒
นางนพรัตน์ เพ็ญสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงสุพรรณี เหล่าอำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายนพรัตน์ หันประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายกฤษณะ ศิลปแก่น

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายธนรัฐ จอนนุ้ย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายณัฐพล พันธ์ลำภักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายเทิดเกียรติ ไชยเพ็ชร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายเจษฎาพร ภูคดหิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายพัฒนพงศ์ ไสนาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงกัณณิกา ไชยอาษา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงเบญจพร โตมาชา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงสุนิสา วงมาลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ กล่อมเกลียง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงสุนิสา ทะนามศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงธนิษฐา สอนดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงศิญาภรณ์ อุตราช

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายวีรชัย เชิดทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายชลนที ศักเหลา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงณัฐนิช แก้วเปยก

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายธนากร กระแสเทพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายน่านฟา เกษมสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายภัทรดนัย ศรีตุ่น

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายวราเมท พลทุม

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๓ / ๑๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายสาธิต แข็งขันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงจิตต์ลัดดา แสนโคตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงจุรีรัตน์ แสนโคตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยสอน

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงปริญญา ชัยวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงสกุลรัตน์ สุสุวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงอุมากร นาพัง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงอัจฉรา สุสุวรรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายธนากร โคตรสุนทร

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๐๔
นายมงคลชัย ชัยมาตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๐๕
นางสาวภัทรวดี สิงขรอาจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๐๖
นางสาวธนพร พระธานีย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๐๗
นางสาวพัชรินทร์ ภูงาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายฐิติพงศ์ โพนสร้างแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายพงษ์ดนัย ดวงพรม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงจริยา เดชะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงปวีณา แสนลัง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงพัชราภา ผาจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงภูริตา ภูสุโคตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงศันสนีย์ รักภักดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงศิรินทรา จันทะจร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๑๖
นางสาวเจนจิรา รัดทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงศศิประภา ไชยรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงจีรนันท์ มลไธสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายภูวดล ศรีจงใจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงสุพรรษา อุ่นสำโรง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายทวี ปนนอก

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายธวัฒชัย พาเคน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายนนทกร คลังแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายภีรภัทร จันทร์ดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงลลิตา สุริยามาตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงกุลจิรา สุวรรณชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาตรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงปณิดา แสงจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงปยะดา อวบอ้วน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๔ / ๑๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายนิยม สุระนัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายสายรุ้ง หนูศิลา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายศุภากร มะเกลือแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เจียระวาป

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทะใหม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงปพิชญา ปะวันเน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงศิริภรณ์ ส่อนราช

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายกุลเดช นามคันธี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายพีระพงษ์ ชัยอาสา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายฉัตรดนัย คงชะเวท

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายอัครชัย ประเสร็ฐศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายอัทธนีย์ ยางพล

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายพุทธชาด เหง่าขามปอม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายกฤษกร ศาลาจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายทนันชัย ชินยศ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายปรัชชา คนงาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายโสภน ทุมพัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายวราวุฒิ ยางพล

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายสุภกร แสงรถ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายอนิวัวัฒน์ อาจหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงสุธารินี แสนเทพ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงอนัชพร โพธิพา

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทรเสนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงสุปวีณ์ พากเพียร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ยืนนาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ ทิมชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๕๖
นางอักษร มณีรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายปรัชชญา สุนทรชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายจิรทีปต์ โสภากุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงพิมพิศา ไชยศรีจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงชลธิชา เจียมไทย

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายนัฐวุฒิ บุญแสนแผน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วภิภพ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายสุดยอด เหล่าจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายปฎิพล สุขเสริม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๕ / ๑๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายชนะชน เหล่าโสด

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายวุฒธิชัย ราชสีห์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายวัยวุฒิ กะโยดม

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายวีระศักดิ

์

โคอินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงนำทิพย์ ยางสุด

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงชฎาพร เหล่าจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงสิริยากร คำทะเนตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ปกพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงปารียา อ่อนชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายอติชาต พลไกร

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายกฤตเมธ พลเพชร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

โคอินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายต้นตระการ โคอินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายวรพัฒน์ ยางสุด

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายเอนกพงศ์ ศรีเชียงหวาง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายจักรพงษ์ จำปาฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายศตพร เหล่าโสด

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายอรรฐพร สุนทรชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายวีระชัย รักษานนท์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายพีรภัทร ยางขัน

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายธีรวัฒน์ คำทะเนตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายทินภัทร บุญตา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายภูริภัทร์ คำทะเนตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมบูรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงอินทิรา หงษ์เจือ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงขวัญจิรา สมบูรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงพรประภา บัวสิงห์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงกัลยาณี มหาคุณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา กุ้งแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงวนิดา พลไกร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชาวสุรินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงมณฑา ศรีประเสริฐ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงวริศรา อินทรีย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงนิชานนท์ ส่อนราช

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงกรกนก เหล่าจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงทิพวรรณ คำทะเนตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงนภัชประภา ฤทธิไธสงค์

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงประภัสสร ศรีปะโค

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุขเขียว

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายขวัญแก้ว แสนวัง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตราช

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายดุลยวัตร บัวระบรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายทวี ชัยยอด

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายณัฐวัตร โพธิตา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายธีรภัทร์ ไชยแสง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายแสนบุรีย์ ทรายแค้ม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายพงศภัก คมคาย

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายธนธรณ์ กิติราช

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายอนุชา เกษสุภะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายกษาปณ์จอม ศรีเรือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายชุวรา ประดับนำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายกฤษฎา บูชาติวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายวริทธิพล

์

พิมมหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ วรรณภักดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงขวัญฤทัย ชาวลำปาว

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีดาวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงชยาภรณ์ เลิศกลาง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงวิยดา โสภณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงกัลยา นาคภู่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายดิเรก ชาเคน

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายทักษิณ นันทกลาง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายอิทธิพล ทองพอก

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงวิชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายรัชชานนท์ บุราณชา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายวีระพัฒน์ นามเสาร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายธนวัตร ปรีชาวงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายธนวัฒน์ หลวงละ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายจักรพรรดิ นาชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายธีรเดช กิงชัยภูมิ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายวรวุธ บุญโยค

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายปพนพัทธ์ พรมสมัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายวัชร วงษ์เพชร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายพิทยา คำดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายรัฐภูมิ พันธศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงวราภรณ์ แสงใส

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงรัชฏา โกเขือนขันธ์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงปาริชาติ บำเพ็ญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงวสุนันท์ นครศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงวริศรา ชัยทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงนภัสสร แก่นท้าว

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงวริญญา หลาบคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงปยะนุช มนขัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงรุ่งนภา พงค์เกษม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงบัณฑิตา แพนลา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์วงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงสรสิชา พลางวัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงนฤมล มูลขุนทศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงจิราวรรณ นันทะไสย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงวิลาสินี อุ้ยอัง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงพรทิวา คลืนแก้ว

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๕๖
นางสาวกัญญาพัทธ์ ฤทธิมหา

์

๒๒/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๕๗
นายวีรยุทธ เกสร

๑๒/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๕๘
นายนัฐพงษ์ ทองค้อ

๑๗/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงชณานันท์ บุตรดาหา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ รอบคอบ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายอนุวัฒน์ กิมอ่วม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายพลวัฒน์ บุญชม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ ทุสินแก่น

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายภานุวัฒน์ พรมนอก

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายภัทรพล ขันธรักษา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายจารุเดช รัตนหน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายพนมกร ทองคนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงอทิตยา กิมอ่วม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ บุญรุ่ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๘ / ๑๖๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงกมลชนก การถาง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงสุนันทา ซืนประสาท

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงสรัญญา ศรีบาล

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายสันติ วรรณกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายธวัชชัย กาลวิบูลย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายทีฆเดช มงคุณดำชาว

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายเอกพล น้อยเกิดมี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายภานุพงษ์ มัชฌิมพงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายเสกสรร พันธุ์สาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงชลธิชา ไชยสิงห์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงวรนุช ตาลเอียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงกรณ์นภา ละเอียด

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงเยาวภา สุโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงสุธีรา กัวสิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงอรอนงค์ กมลวิบูลย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงพัชราพร ทองพู

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายธีรภัทร์ คุณาวัฒน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายนิลวัฒน์ เนืองมัจฉา

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายสมเกียรติ วรรณทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายบดินทร์ นิลเกษ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงปรีดา ปาปกโข

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงพรฤดี วิลัยกล้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงปริศนา คำโชติ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงเกวลิน บุญโฮม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงกัลยา เวียงสิมมา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายวรวุฒิ สุ่มไพสงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายศุภกฤต ยียวน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายอธิพงศ์ ศรีกระสอน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายพลพล พิกุลงาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ พิลากอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายอัศนัย ศรีกงพาน

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงนริศรา ศรีทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงปาลิดา กมลวิบูลย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงณิชชาณีย์ ศรีโบราณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงสุนิสา สายวรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๙ / ๑๖๕

้
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อด ๔๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงเกษมณี พันธศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงวังกอง สีหาวงศ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายณัฐพงษ์ วันทา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายสุรชัย คัณฑมาตย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายธีระพงษ์ วิชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายสายชล ทานันท์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายวัชรากร โพตะคาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายอนุชิต ถำวาป

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายนันทกร เบิกบานดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงมีนา หินะสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงอิศริยา แสนบุดดา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงกนกนิภา จงเทพ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงศศิธร เภาพาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงอารียา นาลาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงจารุวรรณ สารคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายสุพวัฒน์ โกยสำราญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายสุรสิทธิ

์

บุญสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายสุรวุฒิ บุญสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายกฤษนัย ศิริเย็น

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงวริศรา โคตรสุโน

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงธนัญญา ญาณศิริ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงกุลธิดา ยศทะแสน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงอรวรา สินธุวาป

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วสีดา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงวรัญญา ขลังวิชา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายพีรพล อินทร์เหลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายธนธรณ์ พลางวัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายจักรธร แสนวัง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายรัญภูมิ ถำวาป

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายอัษฎาวุธ เภาพาน

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงสุภัสสรา แวววงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงนรินทร สุขรมย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงพิมชนก สรวงศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงอาทิตยา สุขรมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงชนม์ณกานต์

คำผา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงเกวลิน ลุนปดถา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงปณณิกา สุดใจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงศิรินภา นิลดอนหวาย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงพิยะดา แข็งขยัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงลลิตา กลินจันทร์

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงสุภิชชา โสภากุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงสุนิสา หินะสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงจันธิมา สุขรมย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงนริศรา ภารจรัส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายราชันย์ กุลมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ วัดศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายหิรัญทรัพย์ โคตรพรหมศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ วัดศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๕๓
นายเกริกชัย สีเต้ด

๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๕๔
นายอโนชา ชุมคำน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๕๕
นายศรัณย์ ศรีรักษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๕๖
นายเนวรุทธิ

์

บุษดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๕๗
นายโพธิกร แสนศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๕๘
นางสาววนิดา จันทะบุตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๕๙
นางสาวปทมา บุญวงษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๖๐
นางสาวสาวิตรี คงน้อย

๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๖๑
นางสาวสุชาดา บุตกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๖๒
นางสาววรรวลี ชินบาล

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๖๓
นางสาวเสาวณี โคราช

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๖๔
นางสาวชาคริยา ทะจีน

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๖๕
นางสาวรัชดากรณ์ ทุมทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๖๖
นางสาวจิราวรรณ มุงคูณแสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๖๗
นายอาทิตย์ พะคะนวน

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๖๘
นายจักรี ศรีประเสริฐ

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๖๙
นายวินัย หมืนพรม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๗๐
นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๗๑
นายปยวัฒน์ สายทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๗๒
นางสาวอุทัย อุทัยลี

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๗๓
นางสาวพรรณี ยอดแสงคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๗๔
นางสาวณัฐพร แวงคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๐๗๕
นางสาวจิรภัตร คุณวงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๗๖
นางสาวอนุสรา ปดชา

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๗๗
นางสาวเนตรชนก ปจฉา

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๗๘
นางสาวสุปรียา วังคีลี

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๗๙
นางสาวพิชญ์นรี แสงจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๘๐
นายยุทธนา น้อยนำคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๘๑
นายปฐมพร ศรีเต้ด

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๘๒
นายรัฐศาสตร์ ศรีเคนา

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๘๓
นายธีรพล เสนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๘๔
นายวรพล แสนทิพย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๘๕
นายจุลภัทร ฟาคุ้ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๘๖
นายธีรวงษ์ คงแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๘๗
นายพงศกร มะโนรมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๘๘
นางสาววาสนา เหล่าศรีโพธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๘๙
นางสาวสุรางคนาง มะโนมัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๙๐
นางสาวจุฑามาศ แวงคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๙๑
นางสาวประภาภรณ์ คัมภีร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๙๒
นางสาวมิงขวัญ

่

พานะเรียง
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๙๓
นางสาววาริน วิบูลกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๙๔
นางสาวดุสิตา ชาวประมง

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๙๕
นางสาวนันทนา นันทะมิตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๙๖
นางสาวปนัดดา นามหิงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๙๗
นางสาวดารารัตน์ วิบูลกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๙๘
นายคริษฐ์ นวลนุกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๐๙๙
นายชลวิทย์ ดอนหลักคำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๐๐
นางสาวนันทินี ทุมทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๐๑
นางสาวปริกา โคกสูงชัยโย

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๐๒
นางสาววราภรณ์ คำอ่อน

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๐๓
นางสาวกลินฟาง

่

เบ้าลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงจารุวรรณ หน่อสีดา

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงลลิวรรณ รินทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงวรนารถ สังข์ศิริ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงวรนุช สังข์ศิริ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายกฤษณะ หนานกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงศศิธร อิมเพ็ง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงทรรศิกา มุงคุลแสน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายอนันต์ ลุนสะแกวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายธนดล ไชยวัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายเอกราช คุยม่วงพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีจุมพล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สัตยาวัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงนกิข์นิภา สีหาทับ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายพงศธร จิตรชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงวรัญญา ตามขมิน

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายจักริน อินทร์ธิราช
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายอดิเทพ ดวงชาญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ กิริมิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ภูสนธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายสุรชัย คำเฮือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทรเสนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงภาธิตา คงทวี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา อาษา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงกุลธิดา อ้มวิชา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงพัชรภา ภู่แสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงปณิตา ภูสนธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุษมงคล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงมลฑการ จันทรเสนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงพรทิวา โสภากุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงอภิญญา ขารพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงพิกุลทอง ตุมกา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๓๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทรเสนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ พลวาป
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงผกายพร สีเหลือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โนนศรีไพรวัน  

อด ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายยุทธศักดิ

์

เสนนอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายจิราเมธ ดอนโหน่งชา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายพิชิต ชัยสุมัง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายสถิต แก้วปาละ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายวีรพัฒน์ สุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายพศนัตร มหา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายเพชรพรชัย ฤทธิมหา

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายปภาวิชญ์ ชัยมงคล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายกวีวัฒน์ ชำนาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงฉัตรชนก แพนน้อย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงประภัสสร เชิญชม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงกัลยาณี พรมลี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ วิทศิริ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงปริญญา ศรีสงคราม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงขวัญชนก โลหิตดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงธิติมา กึงกลาง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงปูญานุช สาลี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงสุทธิดา มูลตลาด
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงช่อผกา คาดีวี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงมุขมณี มุขขุนทศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงจินต์จิรา จันทร์ชุม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๕๙

นางสมบูรณ์ มีศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๖๐
นางสมควร สีลาสอน

๐๕/๑๐/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๖๑

นางละออง เถือนทนนท์

่

๑๔/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๖๒

นายสมัย คำบึงกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๖๓

นายไพโรจน์ พาสีราช
๐๓/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๖๔

นางสินีนาถ ศิริบุตรวงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๖๕

นางวนิดา จันทรวิจิตร
๐๒/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายกรกช กัปโก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายธีณพงค์ กวงสุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายธนวัต ลุนจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายธาวิน
เหง้าพรหมมินทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายอโณทัย อะมะมูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงภัททิยา คำพิลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงณิศารัตน์ เมษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายนัทพงษ์ นารีนนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายปริญญา เนตรพรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายวรัญู สุวรรณภักดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายปยพล ผ่านแผ้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายณัฐภาส ดิษขุนทด
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายอภิรักษ์ หงษาบาล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายเจษฎา ฮังตระกูล

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายฉัตรชัย นันตายศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายภัทราภรณ์ ไกรยแจ่ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายธิเบศ แสงสังข์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายจีระวัฒน์ แซมจง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ประทุมศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายวงศธร ไกรตรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายชัชนันท์ พงษ์แก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๘๘
เด็กหญิงเบญจมาพร นวนบุญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงสิรภัทร อุตตะพุทธ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา อาบะเม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงศุภวรรณ
เหง้าพรหมมินทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูชะหาร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงรัชนก พรหมสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงจิรญาภา มีแสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงอรษา คำทา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงวริศรา หาพรหม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงสุพิชฌา ชุละหว้า
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงสุธาสินี เชียงขวาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ประทุมศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๐๐
นายณัฐวัฒน์ ธรรมจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๐๑
นายสัทศาสตร์ อิมนาง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๐๒
นางสาวพรวลัย พรหมสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๐๓
นายเรืองชัย สุโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงช่อผกา เหล่าหงษา

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายปริญญา พันทองคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายพรหมศิริ ฤทธิประสาท

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายวันชัย พรหมสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายพีรพล รอดแพง

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายภูวนาถ แดงดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มนาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายพีรพล ทองประทุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายศุภชัย คำทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีคำหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ อิมจำลอง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายประสิทธิ

์

หาญรบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายจักรพงษ์ อุผำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายกัตติพล บุญหลาย
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คำวงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายจิรานุวัฒน์ คณะวาป
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายปณิธาน สังคะโห

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรวาป
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายเจษฎา เลิศสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายศุภวัฒน์ บำรุงภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายวราเทพ แก่นที
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายสุริยา ส่งเสริม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายณัฐชัย อินทร์กลางหาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายจักรภพ ช่างปรุง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายอาคม นามอาษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วรักษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ แสนโคตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยมเหล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงอัญธิกา จันทรเสนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงปนัดดา กล้าขยัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงนริศรามล ศิริชนม์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๓๕

นางจริญญา พละกุล

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๓๖

นางบุษยา จันทยุทธ
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายพงศกร สัตยวัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายศุภณัฐ เหลาเดช
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายเจษฎา ศรีอาษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายวรวิทย์ บำรุงภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายธนายุทธ พละกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายวุฒิชัย เบิกบานดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงนลินรัตน์ กรมทาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงอัจฉา โทเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงรุจิราภา ไวยวรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วหนองต่อ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงพรนัชชา ไชยวัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงเพ็ญจุรี วงษ์กัณหา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงปานิตตา ไม้กระจ่าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ธรรมโรง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วังภูมิใหญ่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสวง มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อุทัยเลียง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสวง มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงมาริสา สืบแสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสวง มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงจิณห์นิภา สีกะแจะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสวง มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงชลธิชา จันประทัด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสวง มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา เข็มราช
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสวง มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๕๗

นางสาวกมุทกานต์ คลืนแก้ว

่

๒๖/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนแสวง มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๕๘

นางสาวอภิรดี กองหล้า
๐๙/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนแสวง มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายธนากร ปุริโด
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ เจียรวาป

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ โทเท
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายวรานนท์ ตำสุพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายนัฐวุฒิ สุขเหลือ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายอภิภูมิ สุวรรณศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายเอกพร ศรีวงราช
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายพรชัย ชิณวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ภูเวียง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงปยะดา โสภากุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงธิริสรา แสงปราชญ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงปนัดดา จันทรเสนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ใจทน
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริภักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายโกศัลย์ เสริมศรี ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายทินกร กาบิล
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายธนภัทร อุทัยกัน
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายวัชระ ภาโส
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายสุริยะ นามพวน ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ หุยทอน

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงกัลยา ลีแวง
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงจันจิรา แพนดร

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงทิพย์วรรณ จิว ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงบุษกร มูลมาศ
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงพิยดา โพธิชี

์

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงภรภัทร เพียชามาตย์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงสชัญญา วิขาพล
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงสุชานันท์ วิขาพล
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงสุภนิดา คณะวาป
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายชัยอนันต์ บัวพุธ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายธวัชชัย แสนวิเศษ
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายวรากร เคนหงส์ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ภูบุญปลูก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงปริตา จรไพร
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงประภาพร นิยม
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีปะโค

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงศศิ กาบิล
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงสุภาวดี ยวนหมืน

่

๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายคุณากร คำฝอย
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายณภัทร มุงคุลแสน
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายณัฐพงศ์ อุ้ยเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงกชกร แสงชาติ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ บำรุงภักดี

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงปยดา บุญโฮม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงพนิดา ขุ่นรานหญ้า

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงวริยา เนืองชมภู

่

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงศิริญา จำกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายกฤษกร ทิพนงค์ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๐๗
นายณัฐกร มานะดี

๒๙/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงนำฟา วงศ์ประยูร

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงจันทร์พราว เทพสุวรรณ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ การินทร์

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายเมธา มุภาษา ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายนพกร บุตรจันทร์
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงอภิชญา ภูบุญปลูก
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๑๔

นายพีระพัฒน์ เค้าศูนย์
๒๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๑๕

นายอภิเดช แสนวิเศษ ๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาเหล่า วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายณภัทร ลีแวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ นาสา
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงกวินธิดา สิงห์สิริ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงปาริชาต มณีน้อย
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๘ / ๑๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงมุขสุดา อุเหล่า

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงวิชญาดา จิตสุข ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา ดงเมืองราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พิเศษ
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายธนากร ขุนแดง
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายบัณฑิต แก้วศรีขาว
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายรภีภัทร สมพาน
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายพิเชฐ ยะระวะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงณัฐชยา มะโนสิลป ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงทิตา สิงห์เทพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงมุกสุดารัตน์ อรรคพงษ์

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายจักรินทร์ ศรีนอก
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เหล่าศักดิสาม

์

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายณัฐพงษ์ วงธิราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายวีรภัทร กันยาเนตร
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงฐิติภรณ์ กันชวง
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา บุตรพรม
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ลีแวง
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงอัญญาณีย์ ชัยชนะ
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงญัชชาภัค ทับสมบัติ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนจำปา วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีเมืองปุน

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงวนิดา หัดจรรย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ หอมจันทร์
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงมัชชุพร ศรีษาวงศ์
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงวาสนา พรหมสี ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายภูรินทร์ โพตะสี
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ จะกู้
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายรณวรรฒ กาวเธาว์ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายสุทธิเดช สิทธิปกร
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิหล้า

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงปุณยาพร ศรีชาทุม

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงปลายฟา แก้วกงพาน
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงมนิสรา กองปญญา
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงสุภาวิดา อุตรินทร์
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงหยาดฝน แก้งกงพาน
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๙ / ๑๖๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์วิเศษ

๑๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายจิรวัฒน์ มัชฌิโม ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายธนกร ภูเวียงแก้ว
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายวันเฉลิม หอมทอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายสุชาครีย์ แสนสาระ
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงกนกพร พูลสมบัติ

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงจารุมน บุญกว้าง
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงปนัสยา ชามาตา
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีชาทุม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงพิชชาภา ต้นกันยา
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา เคนหงษ์
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงวนิชพร นุ่มสกุล
๒๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงอทิติยาพร จันทร์แดง
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงอิศราภรณ์ บุญลำ
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายจิรายุส วรเชษฐ์
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายไกรสร หาฉวี

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายชิติพัทธ์ ศรีระวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายธนกิตต์ เหง้าน้อย
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงภัทรวดี แสงเคน ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงสุภาพร ภวภูตานนท์
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงสุกานดา เลิศชัย
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงศรุดา คำกว้าง
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงกนิษฐา นิลหล้า
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงอาทิตยา พานิชย์ ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายเฉลิมราช พลหล้า
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เสนาจันทร์ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ดำสูงเนิน ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายอนันตชัย จูมผา
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายศิรายุ บรเพชร ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณขาม
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายญาณภัทร ญาณไพโรจน์
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายชาคริต อุปชฌาโต้
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายธนวัต วาปกา
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายธนพนธ์ ชนไพร
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายวรันธร วงศ์อนุ
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๐ / ๑๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงธัษพร พินิจ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ฤทธิสิงห์

์

๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา รักษาภัย
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงรสรินทร์ อามาตย์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงกฤติยา รัตนพล ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล สังสอน

่

๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงสาวินี ทาห้วยหว้า
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายพิพัฒน์ วันโสภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายยุพราช แก้วสีขาว
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายรัฐวุฒิ วงศ์ผาบุตร
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายปกปกษ์ ปานอีเม้ง

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ต้นกันยา ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายชวนันท์ ตินานพ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายวาทิตย์ ศิริขันธ์แสง ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ คุณธรรม ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายวรากร ฝายแก้ว ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายกิตติทัต วะลัยใจ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายจตุรภัทร ประกอบผล ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายศรายุทธ บุญใบ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายสิริภัทร บาดา

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายเริงฤทธิ

์

เจริญสุข
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายศุภกิจ อินวิชัย
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายภัทรพงศ์ ชาบ้านโนน
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวใหญ่รักษา ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงชลธิดา ยศดำ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงปวีณา เพชรบุรี ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงวรรณภา นาใจคง ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงสุนันทา หนูไธสง ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ สีเสมอ
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงสุชันษา เหล่าก้อนคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายธรภัทร เหล่าก้อนคำ

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทมนางาม วัดบัวระพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๒๑

นายสลาตัน แสนดี
๑๖/๗/๒๕๒๕

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๒๒

นายสงบ เจริญสุข
๑๕/๕/๒๕๐๖

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๒๓

นายบรรจง แท่งทอง
๑๖/๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๒๔

นางสาวอาภาพร ทวยไธสง
๑๖/๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๔๒๕

นางสาวกชกร ฉายาพัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๒๖

นางสาวอมรรัตน์ พิณทอง
๒๐/๑๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๒๗

นางกรชนก กลินศรีสุข

่

๔/๗/๒๕๒๔ กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๒๘

นางสายัน กาละพันธุ์ ๕/๒/๒๕๒๑ กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๒๙

นางสาวดารุณี วุฒิพันธุ์ ๖/๗/๒๕๒๐ กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๓๐
นางพัชรียา ศรีบุญเรือง

๒๗/๑๐/๒๕๐๙

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๓๑

นางสมร กีฬารัตน์ ๑/๑/๒๕๐๖ กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๓๒

นายชาญชัย ชิกว้าง
๒๐/๑๐/๒๕๒๒

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๓๓

นางสาวสุภัชชา ศรีวรสาร
๑๑/๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๓๔

นางธนิดา ปจจัยยัง
๑๔/๑๑/๒๕๐๒

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายพีระพงศ์ กุละจันทร์เพ็ง
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายทินภัทร พลภูเขียว
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายณัฐยศ ต้นโนนเชียง ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายสมพร เดชชัย ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

นาวงศ์
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายชานนท์ กำมา

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายชัยวัฒน์ มาริสา
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายนิพัฒน์ ทาพิลา
๑๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายชัยกร เจ็กมา
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายธนกร บัวสี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๔๕
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ดวงชาญ

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายเด่นชัย แก้วเมืองน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายสิธิกร เหล่าเสียง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายจักรรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายธนา จำปาเหลือง
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายกฤษณ พันธ์เทศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ นนตรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายศักรินทร์ ศรีนามเพ็ง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายอรรถพร วงษาสินชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายนครินทร์ โคตรโสภา
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายวงศธร ยางนอก
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงปรานดา พรมสาเพ็ชร ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงพลายงาม พุทธโกมาต
๔/๘๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงเศารญา ชาวดร ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แสงโยธา
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงภานุชนาถ ภูแหลม

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงอภิชญา เกตุสูงเนิน ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงปนันดา บัวบาน
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา วัฒนากรณ์ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ บำรักภักดี
๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา นาโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงอชิรญา แก้วกล่อมโชติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงชนกนันท์ อุปชิต
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงพิจิรา บุญธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงสุธิดา โสมาบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงสมัชญา ลาขุม

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงอรไท เนืองชมภู

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงพัชรี ตะโกสี
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงตรีสรา อันทะปญญา ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยโม ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงสุณิสา ไชยมาตย์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงธมลวรรณ โพธิจาน ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงอารียา สาเลิศ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงภัทรธิดา สีสังขุม
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงรุจิรดา โสวรรณี
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงปนดาว ชัยอินทร์ศูนย์

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงวรรณพร ศรีทอง ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงธนสร สิทธิศักดิ

์

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงดากานดา สว่างไพร
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงจีรวรรณ อารัมภะ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ อุไรรักษ์
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงปศราภรณ์ สุขรมย์
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงปวริศา ชมภูรักษ์ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายณัฐพล บุตรติสม
๑๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายสิขขรินทร์ แสนบุญ
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายพงษ์ปริวัฒน์ พันธ์ภักดี

๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายสุปรวีร์ เกษมแสนสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายภานุพงษ์ ต้นกันยา
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ลุมพล
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายจักรพล สุวรรณวงศ์
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงกิตติมา บุตรติสม
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงชลดา หมอกโคกสูง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงปญญากร ภูแหลม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายอิทธิพล สะแกทอง
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายพีรดล อรุณฉาย ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงกัลยาณี ชำนาน ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงพรรวินท์ ลำเนานาน

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงวราลักษณ์ จันทร์ใต้

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ สีคุณราช

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงสุกันยา แก้วสาธร ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงสุธีมา ทิพยังอินทร์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงชลดา ทาดทา ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงธีรนุช กุลรัตสี

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงธีรนาฏ กุลรัตสี

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โนนทิง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงสุชานรี ศรีชัยมูล ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงอทิตยา บุญตา
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงนงลักษณ์ ประสารศรี ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงศศินภา โกลัมย์
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ฮองสาขำ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายธีรเดช สมรูป ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา มีแสน
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายธันวา พระเสนา
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงณัฐณชา นานอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
วัดศรีสำราญ  

อด ๔๔๕๙/๑๕๑๙

นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา
๒๙/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงมิมพ์กานต์ สาธุ

๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายพีรภัทร สายฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายธีวัตร์ อรรคนันท์ ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายวัทธิกร ระวะใจ
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายศิริวิทย์ นามวงษ์
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงเอมฤดี เริงสนาม
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงปนัดดา ชาภูวงษ์
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงนันทกานต์ แดงเทโพธิ

์

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ เหลือวิชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงปวีณา สมบัติมี
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายมงคลชัย เหล่าชุมพล

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายวุฒินันท์ ลอยศรี ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายณฐพงศ์ วิบูลย์กุล
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนยุทธ์

่

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นามเคน
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายปุณณภพ ทิมินกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายศุภณัฐ กินลี
๑๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงพัชรินร์ ลุนลา ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงยุพาพร พงษาเทศ
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงธวัลภรณ์ โสเพ็ง
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงชลธิชา โคตรใต้

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ช่างหล่อ
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ทิงโคตร

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงดวงกมล เลิศชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีโยธะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายธิปไตย คงตระกูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายปญญา ทิมินกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงพิมพิศา ศิลาอาสน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงมุทิตา ชินสีนวน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายรพีภัทร โยวะราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายวันชัย เครือวรรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายศุภกฤต อักษร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงสุนิษา แสงไทย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายอานนท์ ศิริเมล์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงอารยา ศรีจูมพล
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงกัญยาณี ชัยพิมพา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงจันทิมา ประเสริฐสังข์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๕๗
เด็กหญิงบุญญาภรณ์ แสงตุ่น

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงบุษกร นามรัสศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงวิภาดา พรมสีแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา บรเพ็ด

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงไพลิน กุนสุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงชไมพร ศรีพันดอน
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงดนุนุช นุ่มพญา
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายนภดล จันทร์คำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงนริศรา อินสาสกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงนำฝน มาตย์มี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ยาย้อ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงปาริชาติ โมครัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ชนไพร
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงภัทรฎา วงษ์คำภา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงวิยะดา แสงตา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงศรัญญา พิมพรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงสุทธิดา สระปญญา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายสุริยา แก้วสีขาว
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงอริสา บรเพ็ด
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายไกรวิชญ์ เวียงสมุทร
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๗๗

นางสาวกัญญารัตน์ ประกอบผล
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๗๘

นายจิติพงษ์ คำราบ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๗๙

นางสาวพงศ์สุภา แก้วใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๘๐
นายวุฒิชัย แปลเพ็ง

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๘๑

นายศุภมิตร โคชารี
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๘๒

นายสุทิวัส แก้วมาตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๘๓

นางสาวสุภนิดา ปญจาคะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

หงคำดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายอนันท์ ถึงเพ็งพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๘๖

นายคงไท บุดดินดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๘๗

นางสาวลักขณา ศรีวงษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๘๘

นางสาวอทิติยา แก้วใส
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๘๙

นายอธิพงษ์ เกียบกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา ค้อมสิงห์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๙๑

นายทีปกรณ์ ศรีสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๙๒

นายนิพนธ์ อัญธปญญา
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๙๓

นางสาววิภาวินี พูลพุทธา
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๙๔

นางสาวสุมัจฉา ศรีหงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๙๕

นางสาวอรอนงค์ สีเสมอ

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายสิริภพ มูลพฤกษ์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายนิธิกร ปญญาโส

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายพีรดนย์ พุทธวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายปรเมษฐ์ กงยัง
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสุโคตร

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายเทวราช เจริญศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายธนชัย คงสูงเนิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายเศรษฐโชติ ชัยศรีสุด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายนฤบดี ฮาดดา

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ฟาลัน

่

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงกิตติยา ทาทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ พันธ์สง่า ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงพิญาดา ฝายชาวนา ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงชนิตร์นันท์ นามฝาง ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ดีโป

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายอนิวรรตน์ ทศศรีลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายเจษฏา ตาริน ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายจักรพรรดิ เหล่าแสนคำ
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ กัวมาลา

้

๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายธนโชติ ชัยโวหาร
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายธนโชติ ชาตะบุตร
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายนันทวัฒน์ มิตรภาพ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายชินพัฒน์ บุตตะวงศ์
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายแม่ทัพ ชินฝน
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ค่าม่วง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงพัชริญา ศรีสุโคตร
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงทิลาพร สีกองแก้ว
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงอทิตญา เมตตา ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงอรุณนภา นามจันดา ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ราชาสี
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงนุริศรา อินทร์ทับทิม
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงสุจิตรา อำฟก ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สีชมภู
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายธนพัฒน์ สอนพิมพ์
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายอิฐศรานุวัฒน์

แพงแสง
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายภูคาวินทร์ ภูนาโพธิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายกฤษดา สำกำปง
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วงหนองแล้ง ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แววบุตร
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายกิษฏาภรณ์ โจภูเขียว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายคณาวุฒิ ตองติดรัมย์
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ คำม่วง
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงนันทนภัส ตัวเสาร์ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงกมลพรรณ ไชยวงศ์
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วแสนเมือง

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๔๑
เด็กหญิงปราณปรีชา บัวศรี ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงนาริศรา แสนดาหมืน

่

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงวรวรณ กุมชาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงปาลิตา ฉายาพัฒน์
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายวีรยุทธ์ ดงพอง ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายฐิติกร รักษาภักดี
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายพรวิษณุ วิเศษชาติ ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายภานุ จันทรา
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายผลิตโชติ วิบูลย์กุล
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายปกาศิต ไชยพรม

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายเจษฏา ภูงามเขียว
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พัวแดง

่

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายหฤษฏ พุ่มจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีหาโคตร ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงชัญญานุช พิมพ์งาม
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงกันฐมณี ลุนสแกวงศ์
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงปนมณี บุญหลักคำ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงนภัสสกร ลุนสแกวงศ์
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงณัฐชา ศิริโยธา
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ รัตนวิชัย

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เพ็งพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ อ้องาม
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ อินเรืองศรี ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายชาติตระกูล แฝงสมศรี
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายนันทศัย เทียงธรรม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ พิเนตรกูล ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายชุติเทพ พุ่มจันทร์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงกัญชพร ปุระชะทำมัง ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงปณิดา สุดสะอาด ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงสุจิตรา ธนะคุณ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ น้อยสุวรรณ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงอรษา ปญญายาว
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงนัฐธิดา ไชยผง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงจีระยา ภูมันนา

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงศรินทิพย์ ศรีหาโคตร
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงรินรดา วิบูลย์กุล ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงวรรณรดา คำแสนแก้ว ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงปภาพินท์ ขันอาสา
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงอรุโณทัย ศรีวงษ์
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายญาณกร ชัยสนิท

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสว่างบุ่งแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายศิริวัฒน์ แก้วสีขาว
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสว่างบุ่งแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายพัชรพล พลแสน ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสว่างบุ่งแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายพงศพัฒน์ พลสนอง ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสว่างบุ่งแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงแคทรียา ยศธะแสน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกล่าม วัดสว่างบุ่งแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายเดชสิทธิ

์

ทรงคาศรี ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายภูวดล ดวงเด่นศรี
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายธีรเมธ แพงอ่อน
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าจูม
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ บุตรหลอด
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายปฏิพล วิบูลย์กุล

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายธีรภัทร โนนทิง ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายเจษฎา เจริญสุข ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายธนาลักษณ์ เฉลียวดี
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายคุณานนท์ โพธิหล้า

์

๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายวีรภัทร ไขแสง
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายศรายุทธ เฉลียวดี
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายรัฐภูมิ เจริญสุข
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายคเชนทร์ วิเศษวงษ์
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายยศพล เครือสุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายจิรายุส เขียวลำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงธมนวรรณ ด้นดัน

้

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงอภิญญา ศรีเมืองคุณ

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงพรรณสิริ โฮงคำแก้ว

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงนันทวรรณ พลแก้ว

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงวรกมล อดทน

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงศุภารัตน์ ตะภา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ สว่างไพร ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงสุพภัตตรา ทัศนิยม

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงนิจวิภา พรมแสนปง

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงสุนันทา โนจันทรทึก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงวรพิชชา ทีสุกะ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงฐานิดา เทพคุณ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๑๓
เด็กหญิงดวงสิงห์หา สิงห์น้อย

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงโชติกา เสาศิริ ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

พลคำ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายจิณณวัฒน์ เวหน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายภูริภัทร ทับทิมแสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงพัชดาพร ทาจวน ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงปยธิดา ท้าวน้อย
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงณัฐพร ฮาวดาวลิ

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายเจษฏา ภูดินดาน
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ ภูดินดาน ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายภานุพงษ์ ทุมโยมา
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายอภินันท์ วงศ์สวัสดิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงณิชาภัทร หมุนทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงนัฐฐิชา พลเขตร์
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงภัคจิรา กลางฮวด
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงจิราภัทร สุจสริต
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงนิสา วิพัฒน์ธนกุล
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงนูริน ไมซ่าราห์

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงปยธิดา ศรีวิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายปยะ โพธิศรีดา

์

๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงนำฝน กระรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายยศกร ชินพระวอ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายลีนวัตร เวียงอินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายวินัย มุลลือ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายศาศวัต เกิดติง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงศิริกานต์ ปาละทา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายอภิราม ชูพรหมวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงเกศรา สาครเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายเจษฎากร ภูมิแสนโคตร
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายเทวา ปตตะเกษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๔๓
เด็กหญิงเนตรอัปสร บัวหงษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายกิตติชัย นามวงษา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงณัฐธิชา มีบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ สาครเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ สุระภักดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายอชิระ จำปาหอม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ กรกัลษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงสรัสวดี เพ็งมะเลิง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายกิตติ สุวรรณวงศ์กุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงนันท์สินี เหง่าวิลา
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงวิสสุตา นาสุริวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายณรินทร์ บุญเอนก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทะเมธี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายต้นตกาน วงละคร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายธวัชชัย ภาระพงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงนลดา หงษ์สาลึก
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายนัฐติพงษ์ ฐานะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงนุสรา โพนแปะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงปภาพินท์ นาถาดทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายปรเมศร์ มาตย์วิเศษ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงปาลิตา พิมพรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายพาทิศ โพธิผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงศรัณย์ญา โพภูมิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธรรมกัณหา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายสราธิวัฒน์ จันทร์สงเคราะห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงอรยุพา สิงห์ศิริ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงอัญมณี วิสุทธิวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงอิสราภา พลเสนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายเจษฎา ยืนยัง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายเมธี นาดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงณัฐสุดา สุครีพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายธีรภัทร โสวาป
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงปนัดดา สิงหามาตย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงพิมพิมล อันทะศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายพีรวิชญ์ ใจหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายอนุสรณ์ พรมเสนา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะเมธี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงกาญจนา พรมชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายจิรวัฒน์ กำเกลียง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายธีรเดช เพียรักษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ พันธ์นาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายวุฒินันต์ มาตย์วิเศษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายศุภชัย อินม่วงไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ ภูดารัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสวันนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงแพรวรุ่ง นิคม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายวชิรวิทย์ พิสวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายวีรยุทธ แสนแสง

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๙๑
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

อินม่วงไทย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

วิบูลกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงกฤตยาณี เหง้ามูล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา วิชัยวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายจักรกฤษ แววเพชร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงบุษบา สมแพง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายปฐวี คงทน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายพงศกร เพ็งโสภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงพัชราภา มืดคำบง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายพีรพล อุปชิต

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายวรัญู ภูผิวเมฆ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงวรัตติญา รัตนธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงวราชินี ดีเวิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายสราวุฒิ ขันชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายสราวุธ วรศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายสุรชัย อดใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มูลสาร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายอรรถพร วงษ์แก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงเปยทิพย์ ดวงกรมณา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายสรวิชญ์ ลุนจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา เงินชัยภูมิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายอภิรักษ์ เสริมนอก
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๑๓
เด็กชายกริชฌากรณ์ โคตรปาลี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายกฤษฎากร บุตรสา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายกฤษณะ เลิศชาญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงกฤษณา เกตุษา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใยรีอ่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายกิติพงษ์ ภู่แพร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงจนิสตรา ยอดยศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงจิภาภรณ์ เก่าแสน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงจิรัชยา ธรรมทาทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายชัยพิชิต ถาเกษสี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายชินวัตร สีตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายญาณาธิป ชินพระวอ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงฐิติมา โยธาวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงณัฐธิกา เนตรภักดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมบัวคู
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ โคตรเนตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงณัฐมล ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสะอาด

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ปรีชาชัยพานิช
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงดวงจันทร์ ธงไชย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายทักษิณ สุริยะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายธนกร ทองสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายธนพงศ์ บริกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายธีรภัทร โคตรโยธา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายธีรเดช สุดเต้
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงนฤตยา โคตรปะโค
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายนักรบ ทบเทิบ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายนาราภัทร ตรีนนท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงนิตยา ภูพลผัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายบรรจง ภูต้อม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายปฐมเทพ สุริยะเดช
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงประติภา คงการเรียน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๓ / ๑๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงปริฉัตร อนุวัฒน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายปรีชา พันบท
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายพงศธร วังคะฮาด
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงพรชิตา ศรีสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ กุนันตา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สิทธิพรมมา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายพีรภัทร ทองปาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายพีระพล สิงผือ

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงพุทธชาติ ทุมพิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายภาคภูมิ แสงธิ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายภูมิภัทร มืดคำบง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายภูวดล เพ็งพินิจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายภูวนาท ภูสง่า
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๕๘
เด็กชายรพิพัฒนศักดิ

์

วังสาไหว้
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงรักไทย สายรอด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พินภู

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงรุจจิรา ชัยสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ถินพนา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน พลรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรีวิชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงวรินทร สิทธิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายวัชรพล หวังจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงวิภาดา อินทร์อุดม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงวิสุตา แสนพิมพ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายวีรภัทร มหาชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายศิลปรัตน ทองแถม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

โพธิศรี

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายศุภณัฐ ทบเทิบ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายศุภวัฒน์ ศรีจำนงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายสราวุธ กุลวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายสหรัตน์ หอมดวง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เพ็งโสภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงสุนิษา ธานีรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงสุนิสา หล่องบุตรสี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงสุภาวณี เทียบสา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงสุมิตรา น้อยมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงสุวธิดา น้อยนาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายอนุชา หัตถประนิตย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายอนุพงษ์ ตางจงราช
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงอรนภา โม้วงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๘๕
เด็กชายอรรถษฎาวุธ ภูโยสาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงอริสรา ทองใบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงอัญชนา โพธิหล้า
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายอัศนัย ทุมพิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงเกศสุดา ภูมิเลิศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายเดชมณี เมืองแสน

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายเทพสถิตย์ สุริยะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายโกเมนทร์ สีสุโคตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายจักรินทร์ แก้วเขียว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงณัชชา นาสีนวน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายณัฐวัตร แก้วจันดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายนครินทร์ อุนารัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงปยภัทร ราชาสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงผาณิต นาหว้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงภัทรวดี มีราช
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงวณิชยา สีหาทับ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายกานต์ชัย นันทสุธา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงชลธิชา แก้วเขียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงณัฐนรีย์ แสนตะรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายธันวา ซินเม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายจิรายุทธ นิโรธ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายจุฑาพัฒน์ แสนเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายทรงวุฒิ เรียงวงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายทรงสิทธิ

์

ซินเม
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายทศพล นิโรธ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

พลที
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงพัณณิตา ขันติโสม
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทีลินฟา

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๑๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วพรมภักดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๑๔
เด็กหญิงธัญญาพิรม สัตตะโส

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงภัทธพร ศรีจูมพล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายสิริราช การประไพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ พลางวรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายกฤตนัย ลุนอุบล
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงจิราพร ประดิษฐ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงชญานิษฐ พยัคฆพล

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายชัยธวัช สายวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงปนัดดา ประเทสังข์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงมณธิรา ขันบัวแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงรจนา คุณหมัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พันโกศล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายอรรถพร ธรรมเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๒๗
เด็กหญิงแพรวพรรณ ตุละพิภาค

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงจริยา บรรณศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายธีระวัฒน์ ไชยเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงกชกรณ์ สมบัตรกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงกนกพรรณ โสภิณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สีโยพล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงกัญญภัทร หมืนพล

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มะโรงสี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันน้อย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงขวัญจิรา โฉมวานิตย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงคณิสรา นาคม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายจักรี พันธ์ศรีเลา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงจันทิตา ถำวาป
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๔๐ เด็กหญิงจิตรลดาเกือกูล

้

ตะกรุดวัด
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงจิรนันท์ กองสิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงจิราพร อุ่นสงคราม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๔๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำฤาชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงฉัตรรพี วรรณพราหมณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงชญานี นะวะศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงชญาภา สังวันนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงชฎานาง มูลมาตย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงชยานันท์ ปตถาวะโร
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงชลธิดา สวนโคกกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายช่วงโชติ จันทวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายฐาปกรณ์ นะวะศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงฐิติกาญ นุประพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงณัฐกัญจิรา สานธนสมบัติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายณัฐดนัย นิกรกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงณัฐภัทร บุญพา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงณัฐริกา เมฆบำรุง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ดรคูณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงณัฐสุดา สุขเขียว
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงณิชกมล นิโรจน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงณิชารีย์ นันทะสุธา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายดัสกร โสภาคำ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงทยานัน บัวคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงทิพานัน บัวคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายธนกร ชมภูพืน

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายธนกฤต โสภาอุทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายธนภัทร สุขเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีภูวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายธรรมนูญ โคตะคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญพา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงธิดาศิริ ศรีเสาวงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

กองทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายนนทวัฒน์ พลประจักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายนภัส อ่อนโพธา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายนรบดี พรหมสอน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงนฤมล นามวิเศษ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงนัฏตรา ศรีวอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๗๗ เด็กหญิงนัฐปฌช์ญาภรณ์

คำมงคล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงปราริฉัตร เจริญภู
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายพงค์ศธร สิทธิโชติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายพงศธร สนทาธร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงพรสิริ กลินอุบล

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงพลอยมณี คุยบุตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญครอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายพุฒิพงค์ ถำวาป
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายพุฒิเมธ สอนสกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงพุธิตา คุยบุตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายภูชนะ ภู่จุ้ย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายภูริพัฒน์ โชคบัณฑิต
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงรัชนก รีศรีคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงรัตติกาล อุ่นสงคราม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายรัตติภูมิ แสงระโส

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงรัตน์มณี ศรีสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงวรารัตน์ มัครมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงวริศรา ศรีใส
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงวริศรา หอมอ้ม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายวัชรากรณ์ สาลำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายวินธกร ปนาโท
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงวิศัลยา ชุติมาโชติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

เจริญภู
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงศศิธร สมจุ้ย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงศิริฉัตร นันสอาด

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายศิวกร ศรีทา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายศุภกร ดูวิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายสมประสงค์ จันทเมธิ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๐๕ เด็กหญิงสหัสญากรณ์
จันทองปาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงสุชาวดี จันทรเสนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงสุดาทิพย์ แก้วมะรุณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงสุธาสินี เครือเขือนเพชร

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายอติชาติ วงษ์ศรีแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงอนินทิตา ศรีอุดม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายอภิสร โสดาวาป

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงอรวรรยา พ่อค้าช้าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายอัครวินท์ โสภิณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงอัณชิษฐา รัตนตรัยวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายอัสนี ถนอมภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงอาจรีย์ โสภิณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงอาภัสรา นวะศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายอิทธิชัย อุดมผล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงอินธิพร ตะริจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายอิศราพงษ์ สารอินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายเจษฎา ประไกร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงกนกภรณ์ แสนคำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ภูทำมา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงกฤษภรณ์ สีหาราช

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงขนิษฐา นิงนุ้ย

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายจักรพงษ์ ปุราโส

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายจักรรินทร์ กุลวงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายจักรรินทร์ พวงจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงฉัตรสุภา คันทะราช

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงชนันพร บรรพตา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงชลิดา บุตดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ นาสังข์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงญาณิศา เครือเนตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงณภัคจิรา บุญมาก

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงณัฐนรี ธรรมมีบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ เพ็งมุ่ย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองแพง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายนภัทร คำศิลา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายนรินทร์ วรรณทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงบงกชมาศ เนืองโคตะ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์ หลักคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายพิทยาคม นวนไชยดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงภัคพสุตม์ นามวิเศษ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงภัทรสุดา ภูพวก

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายภัทราวุธ ใจทน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงมีคณา ศรีพรหม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายยุทธศักดิ

์

ฤทธิขันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงวรารัตน์ นะวะสิมมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายสิทธิชัย พิมเสน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงสุจิรา แสงนาค

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงสุธางค์รัตน์ แก้วเหล็กไหล

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ พรหมเทพ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายอภิรักษ์ สนเส็ม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ปนแตง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พูลผล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงอริษา ชัยยงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงอัฉราพร เจริญสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายอัศวิน สอนสกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงอาฑิตยา บุตรสุข

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงกชพรรณ พูลผล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ พรมกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายกฤตเมธ ผิวผ่อง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายกฤษฎา วงษ์จำนงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงกวินทิพย์ แสนทิพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิมภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายกุมภา มาตโยธี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงจินดารัตน์ อินทรประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงจิรณัฐดาพร ศาลาผาย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ สิทธิโชติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงจิราภัทร สิทธิโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงจุฑาพร หร่อยดา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คุยบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงชนานันท์ หลักคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงชลกานต์ แสนโคตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายชินพัฒน์ บุตรอินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

รีสีคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายณรรัศ วีระกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงณัฐธิดา นารัตน์โท

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายณัฐวัตร แคนติ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ทะวาศิริ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงณํฐชญา วิบูลย์กุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายธนทัต ขาวผ่อง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายธนพัฒน์ ไชยราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายธนภูมิ แสนมงคล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ โสภากุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายธนวิชญ์ ทองสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงธนัญญา ปญญาใส

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายธนากร ครองยุฒิ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายธนากรณ์ วรรณทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายธนาธรณ์ ศรีวาป

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายธนโชติ ฤทธิมาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ คุยบุตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สายเสมา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงนวนันท์ ณะวะศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงนันท์นภัส เขตบุญไสย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายบารมี ธรรมะลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงปทมาพร ศรีนามเอ้น

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายปยวัฒน์ สาสาย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายปยะวัฒน์ ทองคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มุงเคน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ เชิญชม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงพิจิตรา สารธิมา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายพิษณุพงษ์ ศรีโคตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงภัชราพร พรมเทพ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงภัทรธิดา นันทะแสง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายภานุวิชญ์ ลุนจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงภิญญาดา พันรูปท้าว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายมณฑวรรษ ชาติไทยสง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงมัญชุสา สายเสมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงยุพยง พลางวัน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ นาแพงสอน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงลลิตา บุตรเทศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายวรพงษ์ นันทะสี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายวัชรินทร์ มะณีสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายวิชญะ ไชยเวช
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงวิลาสินี มุลตรีบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายวิษณุ อ่อนนางาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ฤทธิมนตรี

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายศุภดา ปนาโท

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ ถำวาป
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายศุภวัทน์ กุลวงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายศุภโชค แก้วลองบน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายสิทธิกร กลินกิง

่ ่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๑ / ๑๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายสิทธิพล มณีเนตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงสุจิตตา โพธิศักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงสุฐิตา ฤาโชคชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ คุยบุตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงสุดาภัทร จิตสบาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายสุทธิชาติ ขันทจร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงสุธาสินี ประดับศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายสุธินันท์ วงค์ตา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงสุปรียา มาลาเพา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงสุพัตรา นันตะริ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา วันหอม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงหทัยชนก จันทวงษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายอดิศร คณะนาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายอนวรรษ บุตตะแสน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงอนัญญา เครือเขือนเพชร

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงอภิญญา ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงอรยา โสภาคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๔๒
เด็กชายอรรณวินทร์ ศรีอุดม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๔๓
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ นารัตน์โท

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายเจษฎา สิทธิโชติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงเนตรณพิศ วีระกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงเนตรสกาว สายทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายเมธาพร เห็มคำภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายเอกบุรุษ สอนสกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายโชคดนัย สิทธิโชติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายอภิวัฒน์ กองดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายชัชพงศ์ พากุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พรพงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายภูตะวัน ศรีบุญเรือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายเสกฐพงศ์ พรมผอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายอานุภาพ เจริญชนม์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงธันยารัตน์ พรมดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงสกุณา จ้อยโพล้ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงวิจิตรตรา โครตรประทุม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงนัทฑริกา พระจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงอาภัสรา โง่นแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงอรพิมพ์ ผาลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ริโยธา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงณัฐธยา ดวงศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงยุคลธร สีม่วง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงวนิดา เรืองหอม
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงสุพรรณี นามวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงพิมพ์พิศา แก้วชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงอำภาภรณ์ วะชุม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงธัญรดา จันทะวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงจารวี ศรีหอม

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงพลอยชมพู โนนทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงอรกานต์ สีเลียม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงประภัสสร ขุนทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงวรรณิกา คำพะทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงอรวรรณ เชิงคล่อง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงวนิดา คำพะทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงปุณยาพร แจ่มแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วสุวรรณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงณิชกุล บุญประกอบ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงนำฟา ผาลา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายภูริณัฐ เหมรังษี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายรัชนัยน์ ชัยมูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายพงศธร เจริญชนม์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายสุริยะ โนนสกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายจารึก กินรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายยุทธพล ครุฑสร้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายอานนท์ ผาลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายคฑาวุฒิ ดวงศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายศักดิมงคล

์

วงจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายสดุดี จันทะศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายอภินันท์ ริมทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายณัฐภัทร ธิราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายสมหมาย แวะสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายธนพล สาริยา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๓ / ๑๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายณัฐภัทร บุญมาก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายศุรวุฒิ สิงทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายจักรพงศ์ คำรังษี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงจริญา ฤทธิบุญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงอนุสรา ชัยสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงศศิมาพร ทองคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงมนตรี สว่างภพ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงวรัญญา แก้วจันทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงสุภนัส ทองบัว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงจีระนันท์ สีงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายบดินทร์ สีจันโท

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายสิทธิกร สุขชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายพรชัย ประทุมรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงสุพิชญา เรืองศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงอมรา สระแก้ว ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายเด่นดนัย หอมมาลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายดนุพล แก้วจุมพล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เหลาแตว
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายณัฐภพ เพ็งเกลียง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายวัชรากร เพ็งเกลียง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงชลธิชา คำหล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีทน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายมนตรี เยียมหาญ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายสิทธิโชค อบคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายเจษฎา สามล
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายธรานนท์ เขียวสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายพิทวัส สุพรมอินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายสุชาครีย์ ระหอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายอนุชา บัวบน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายธีรภัทร ฤทธิบุญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงณัฐมน แก้วมาตย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงลลิตา โคตรชมภู
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยฮ้อย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงณัฐพร แก้วประเสริฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายธวัชชัย อาจมนตรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายภูตะวัน นาคะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายธีรภัทร นามดี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายปารเมศ พณธนบดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายรัชภูมิ วันทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายวสุรัตน์ ใจบุญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงจตุรพร เทพช่วย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงนิสิตา พรมเนาว์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงปยะธิดา อุทาทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงมิน คัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ผลทิพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงโศรดา ศรีทะยา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงอังควิภา พัฒนขจร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงอัญฐิกา ธรรมประเสริฐ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายกฤษฎา ลุนละวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายฐิติวัสส์ ดวงสว่าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายณัฐพล เสียงใส
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายณัฐภัทร มีภูเวียง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จูมพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงเขมนิจ คำแจ่ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงธนพร ถูหลงเพีย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงศิริพร ฮวดไชย

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงอภัสรา ลังขศิลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงปนัดดา บุญตะนัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายภูชิชย์ สิงห์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงอรจิรา มณีโรจน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายญาณวุฒิ แย้มปน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงภัทรภร เมืองแสง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงภัทรารักษ์ บุตรมาร
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายวรกฤต ชยามฤต
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายธันวา สีมา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายทินกร ชัยบุรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงญาณิศา มุงคุณคำชาว
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงสุรภา แดงน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผลทิพย์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พันเนตร
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงศรัญญา พิมพ์ศรี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงฐิติญา เหล็กโอ๊ก
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงณัฐญา ธรรมประเสริฐ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายจักราวุธ นิลชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายนพรัตน์ โคตรธาดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายนพรุจ โคตรธาดา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงวรินทรา จันทะเสน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงขวัญสุดา คำสีแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงรัตติกาล พันธชาติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงธิญาดา จันทรา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายณัฐนันท์ ขนันทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงสิริณภัทร มหาพรม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มะณีแสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายชยพล จ้ายหนองบัว
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายวรเมธ หัตถกร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายธงชัย พิมพ์วัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายยุทธวีร์ ทนภิทักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายวรายุทธ กุลพรหม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายสมาธิ สติยศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงพรรณภา มูลลอด
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงจิดาภา วงษ์ไชย
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงคณัสนันท์ บุญเลิศ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายญาณกิตต์ คำผิว
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงจิราพร แสนมิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงสุภัสสรา นามไพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายธนากร มัคสมัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงดลฤดี มีธรรม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงวรกาญจน์ จันทะสี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายยศกร ประเสริฐ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายณัฐพล สังฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงสิรานันท์ จันทร์พิมาย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เพ็งไธสงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๙๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีพงษ์เพลิด

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จันสมุทร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงอติกานต์ เก๋ดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายชัยภัทร์ เทพโสภา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา หานุภาพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายณัชพล โปะปะนม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายจตุพล หมายหมัน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงศิริรักษ์ แสงมณี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายปฏิมากร ผดุงเวียง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายภานุพงศ์ มิตรหมวด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ วัดจันทราราม  

อด ๔๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายเจษฎาพร แสงแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงพรชนก ภูพันนา

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กชายเจษฎา โคตรปะโค

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงเจนจิรา พวงมาลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๑๑
เด็กหญิงประกายมาศ

แก้วกำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงนิรินธนา ตะเรียนรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายณฐนนท์ สีดะปสสะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายธรรมรัตน์ ประทุมทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงจิรภิญญา ฤทธิศรี

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายอนุชา ฤทธิศรี

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงอรปรียา ไชยศรีเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงมณธิชา ลีลาเวช
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงอภิญญา ทองพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายพรหมศิริ โปร่งสันเทีย

๊

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายปยะพงษ์ ขันแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายรัชชานนท์ ปดตาระเต
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายเชียงใหม่ ราชโสภา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายนิรุฒ นนทนำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายวัชรพงษ์ คำพิฑูรย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายเทพมังกร จันทุมมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายภูตะวัน พินิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายสุดยอด สมภูมี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายชลิต ทองทิพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงวิชิตา ยานสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ บุญพงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงสุจิตรา นาสมใจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงปยฉัตร โม้นอก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงณัฐธิชา อุ่นเย็น
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๗ / ๑๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงชลิตตา แซ่ลิม

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงอริสรา ศรีหาบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงปนัดดา บุญสว่าง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงวิจิตรา จันทะคูณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงสุปราณี ชาธิรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายชลสิทธิ

์

วงษ์สุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงดารินทร์ จันทร์ชืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงจุลมณี บุญสว่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ เทพศร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงนริศรา วงษคำแปง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงศรันย์พร ช่วยแสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงศิลาภรณ์ ชาวดร
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงสุนิศา ศรศิลป
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงอารียา หอมวัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงปนัดดา แสนแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๕๐
นายสุภัทร วัฒนรุ่งโรจน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงศิริวิมล ชัยมณี
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงศุภกานต์ คนสูง
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงอาริตา คำระกาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๕๔
เด็กหญิงทิพย์กัญญา ยานสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญสว่าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญสว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงพรธิตา สุวรรณกาล
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงทิพกฤตา นวลอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๕๙

นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๖๐
นางสุพรรณี มีภูเวียง

๐๕/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนหนองกุงวังแสง วัดชุมพวงสวรรค์  

อด ๔๔๕๙/๒๓๖๑

แม่ชีภัทรนัน พลศักดิ

์

๒๑/๔/๒๔๙๕
วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๔๕๙/๒๓๖๒

แม่ชีเตือน แตงอ่อน
๒๕/๘/๒๕๐๖

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๔๕๙/๒๓๖๓

แม่ชีมนัสนันท์ โนนสมบัติ
๘/๑๑/๒๕๓๒

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๔๕๙/๒๓๖๔

นางสาวสุภัค จันทนะชาติ
๒๑/๙/๒๕๑๐

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดวงขาว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายอภิชาติ อนุรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผมพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงธันชนก ทวีจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงนันทิชา แก้วกำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงปณฑิตา วงษ์เพ็ชร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงปลันธ์ ฝอยทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงรัตนาพร แก้วชนะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงศุภิสรา บุญกอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายสุรพัศ มีแยบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงยวิษฐา เพียกกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงสุชาดา ปญญาวิเศษ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงชญาภา บูรณเทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายกฤษฎา วงษ์แก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายคิมหันต์ ภูวงดาษ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงณิชากร ปราบพาล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำหาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายอนวัทย์ ปกกังพลัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายนันทวัฒน์ สวัสดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

บานเย็น
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ ปราบพาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญมีใต้
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงวิรากร บัวศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายสรธร นามเสนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายธนพล อาษาวัง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายณัฐพภัทร บุญปาน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วกำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายสราวุธ สุวรรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงกุลปรียา เห็มพีระ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายทรัพย์มีชัย ไตรเลิศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ คำสว่าง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายยุทธพิชัย แก้วเครือศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงอรทัย ทองทิพย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธิราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายรังศิมัลน์ คันธรินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงศิริภา พิมพ์วงศ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เครางาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงสาธิตา เทพพิทักษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุธิตรา ขันสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายภาณุพงศ์ สิริขันธ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายกิตติพงษ์ ผมพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ เฉียบแหลม

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายณัฐพล แสนปากดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายนาวิน ทองทิพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผมอุต

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ พนมรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายวีระภัทร พรมเนตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองเพชร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงไพริน ชาญสมร
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายธนกฤต โพธิราช
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายสุรชัช คุณประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ขาวมะเริง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายอัษฎาวุฒิ บุญมาก
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงศิริพร บัวขัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงจิรภัทร์ โพนทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสาวแห่

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายพชร ช่างปรุง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายสิทธิชัย เพียหอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงมติกาจน์ ต้องกระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงแววดาว ชาวดร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงกฤติกา เฉียบแหลม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล วัดปาลำดวน  

อด ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายสุวิจักษณ์ เดชน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายฉันทพล ผิวงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายธนาทิป สิงห์วงษ์
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายธีรเดช ฉิมลี
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายวัชรกร แพงน้อย

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายวายุ บุญศักดิ

์

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายภูวดล แพงน้อย
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายปภังกร ผิวคำ
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายวรพล สุทธิแพทย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงสุจิรา ไชยศรีดา
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ผิวสว่าง
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงมีนาพร โพธิหล้า

์

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ ทุมบุญ
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายกิตตินันท์ แพงวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายสุภวิชญ์ บุตรโชติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายชาญชนะ สุทธิแพทย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายศุภกร จันทะบาล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายสรยุทธ จันทะบาล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงวณิชา นิลกลม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๔๕

นายอาคม สีพิมสอ
๑๙/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๔๖

นางสาวธัญรัศม์ รักษาวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๒๓

วัดโพธิชัยศรี

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายกรวิวัฒน์ พลกล้า
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายเกียรติภูมิ ยันต์ศรี
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อินภูมี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายวรวิทย์ พันธ์โภคา

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงภาวนา ใหม่วงษ์
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงฐิตาภา เชือทอง

้

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงอัญรินทร์ คำวงษ์
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปนน้อย
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงจันจิรา แวงน้อย
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายนันทพงศ์ แสงเผ่น
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายวัชระ สิงห์วงศ์
๐๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายธนกฤต ใจตรง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายธนกร ใจตรง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมเทศ
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงปนัดดา เสงียมจันทร์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา หลักมัน

่

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงมัญชรี สุรินทร์
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงมณีมัญ สุรินทร์
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงสุจิณณา วิชากร
๐๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายจักรี พงศ์ศุภกิจ
๐๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายชนรรฐพงศ์ ชินวิระพันธุ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายชีวัธนัย สร้อยตา
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายธราเทพ พลทะมัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายธีรภัทร วรรณวงค์กา
๐๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ พลพิทักษ์
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงคุณากร มีลา
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงญาดา ตรีโยธา
๐๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงยุภารัตน์ มีบุญ
๐๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงเวธนี อินสา
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายบุญยวีร์ จอมจิตร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายประภัตร์ ปสสามี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายธันวา มณีจันทร์ ๐๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงกมลชนก หงส์ทอง

๐๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๘๑
เด็กหญิงเพชรพลอย สระทองขอ

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงจรรยา บึงลอย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงจุฬารักษ์ ชัยถา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ วัดไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๔๘๔

นายโยธิน พุทธา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๘๕

นายธวัชชัย สุ่มมาตย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๘๖

นายธนภูมิ วงษ์ชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๘๗

นางสาวนิติยา อำยศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายศุภกิจ ผิวแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายอดิเทพ สุระชล
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายณัฐพล หริงแก้ว

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายเลอศักดิ

์

ดุลบดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายวรเมธ พรพงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายชาญณรงค์ ทักษิณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ วงษ์ทองคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายอัครเดช ไชยหาญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ กาบบัวงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงสุภาพร สุรวงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงสุขสันต์ ไชยศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทองอุดร

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงประภาศิริ มหาจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายศรศักดิ

์

ไชยอยู่
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายสุทธิภัทร วงษ์คำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายสุวรรณ วิยะรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ มลจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายจิรพันธุ์ จันทะยาง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายจิรายุ นันทกุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายภัสกรณ์ จันสว่าง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายปวริศ ปริมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายอาทิตย์ ทองวาส

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงปนัดดา หน่อสีดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลากุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงอภิญญา โสโพธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายสราวุฒิ มุงคุณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุตรเนียม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายอดิศร เมาวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายนัฐพล แสงราช
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ พรหมโคตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงธนาภา ถินแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ วันทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายชัยมงคล คำมิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายปรเมธ พรพงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายภูเบศวร์ ดุลบดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายวีระพน มะรังศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายพัฒน์ดนัย อำภวา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายสุรยุทธ ทองหล่อ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายภัทรชัย บุญกระจ่าง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายวชิระ หอมสมบัติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ ปราบพาล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายอมรเทพ แสงไชยวัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายพงษ์ภมร ธนูพงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงวาสนา สามุงคุณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงโสภิตรศรี แจ่มศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงชนาภา แก่นดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หาลิกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงปวีณา อรรควงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงจันทริกา บัวศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงภัสราภา ชัยสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายธีรภัทร เพ็งอารีย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายฉัตพล แก่นจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายณัฐพล เปาวิชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายกิตติวัฒน์ ชาวดร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงบุษกร ไตรสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงเขมิสรา ยะสุนทร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงนันธิดา ชาวดร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๔๖
เด็กหญิงพิมพ์พินันท์ กุลสอนนาน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายสิทธิพล สีกุลนาวา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายปพล เชือกลางใหญ่

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงพรฤทัย ไชยสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงสราญลี ศรีสมศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงภัทราวดี ไม้แก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงเบญญาภา วัฒนะเสวี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ อาสนานิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปฏิสุทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงจิรัชยา พาชนะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายธนากรณ์ มีลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายธีรภัทร พลยามา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายภัทรทร สีด้วง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายสรวิศ ราชบัญดิษฐ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายกษิด์เดช ปราบพาล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายตะวัน พันธะมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงภัทรมน ชาติพรต
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงธิติมา เพชรนาดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงมุกดา ยาหัต
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงอารียา จามะตุลี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงวรรณิสา กุลสอนนาน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ราชจันดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงอัญชลิกา มีลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายมนพร ทองเหลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายเอกชัย เอียรอด

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๗๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เชือบ้านไร่

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สังข์วงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายมนัสวี ลุนศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายภานุมาศ ศรีบุษย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงสายสมร นาดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ชาวดร
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงพรทิพา บุญเลิศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงอนินทิตา ภิรมรืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงอาริสา ชีกว้าง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงธัญญานุช แสงมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงณัฐนิชา เดชสมบัติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายวัชรินทร์ กรสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงรัตนา แวงแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายนาวา อรรควงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายธีรภัทร์ มีลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทองกำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๘๘

นายธนวัฒน์ จันทรรักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๘๙

นายพัฒนะ บริบูรณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๙๐
นางสาวลลิตา คะดุลย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงสงกรานต์ จันทิไชย
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีวังไสย
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงวาทินี จันทรมณี
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายธีระพล ภูมิดิษฐ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อรรควงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายจารุเดช ใจหาญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงศศิธร กองผ้าขาว
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงฐิติพร ยอดแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงวาสนา เชือกลางใหญ่

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงคัทลียา หอมสมบัติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว

้

สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายอนุรักษ์ นามวงษา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว

้

สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายพิสิษฐ์ เขือนขัน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว

้

สังฆคณาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายอัครชัย บุญพรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงจิรัชญา วงษาหาร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงณัฐฐาพร กิงสาหัส

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงสุมินตรา จำปาเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุตรโคตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงอพิณญา ประทุมรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายฐนวรรษ ล้นสุขวงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

ชัยเลิศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๑๑

นางสาวกฤษณา กันหาเรียง
๑๕/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๑๒

นางสาวชลธิชา สิงห์ทองบุญ
๑๗/๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๑๓

นางสาวอังศุมาลย์ พรมมหาชัย
๓๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงบัวชมพู สอนจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงภัทราพร ศรีประเสริฐ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ศรีสะอาด
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงกุลณัฐ นันทกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงกุลนิภา โคตตัสสา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายทนาพร รังกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายชินกร สอนบัว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงสุชาดา แสนโภชน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงอาภัสรา อ่อนพงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายเจษฏา คำภูษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๒๔

นายประดิษฐ์ อำไพ
๐๑/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๒๕

นางสาวจารวี ทองสมุทร
๐๒/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๒๖

นางวาสนา รักษาภายใน
๐๗/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๒๗

นางสาวแจ่มจริยา เรียงภวา
๐๗/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๒๘

นางโชคดี อำไพ
๑๐/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนำทรง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงนิดานุช บุญฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ผาทุม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงณัชชา ชาญตะปะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงปาลิตา ชาลีกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงพิลาภรณ์ นามนอก
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๓๔
เด็กหญิงเนตรอัปสร ศิริวงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๓๕

นางกรรณิกา จันทร์รมณ์ ๔/๙/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๓๖

นางสาวพรทิพย์ สีหาบุตร
๑๓/๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๓๗

นางวนิดา ไชยทักษิณ
๒๐/๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๓๘

นางองุ่น ศรีรักษา
๓/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงชมพู่ ไชยคินี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายณัฐวีร์ พรมพิทักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายธนาดล หนูพวก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายธีรภัทร ถินก้อง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงนันท์นภัส นราวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงนิศามณี พันธะมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายปยวัฒน์ มุลทา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขนุนทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์เคารพ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงสุนิตา ชัยภูมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายอธิวัฒน์ จงลือชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายเสกสรร หวดไชย

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงฐิติวรดา ฝายสีงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงณัฐญาณี พิมพาแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุทธิพะพร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายนวพล คันที
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายนาคี ทำนุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายปราเมศร์ ขนุนทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายปยะดล บุญเหลือ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายพชรเกียรติ ยศอัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงพิจิตรา ขนุนทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงรันรดา เลิศลิว

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายวุฒิชัย เถาว์ทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายศักรินทร์ ลาฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายกฤชตรีวุช ชาวหันคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายกวี แสนศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายกอสินธุ์ พิมพาแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายฐิติวุฒิ ทรงกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายณภัทร ลังกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ไชยพุทธา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายธนวรรธน์ มหาชาติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายธนากร ศรีกุลวงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายธนาวัฒน์ สุโพภาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายธีรเมธชัย คำสีมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงปณิดา ในโนน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ มาลาศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงภัทรมาศ นันทจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายวชิระ ชาวดร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายวรวุฒิ เกลียงส่ง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงสิทธิณี ทองทิพย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ พันธมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงอารยา แน่นเหนียวผา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๘๑

นายนาวา หยวกกุล
๑๒/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๘๒

นางพรรณยมล กองสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๘๓

นางสาวพัชรินทร์ บุราณศรี
๐๓/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๘๔

นางพิมพ์วลี อาวรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๖๘๕

นางสาวมนธิลา วันสา
๒๔/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๘๖

นายสมชาย จันทวงษา
๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๘๗

นางสาวอรสา อำมาตย์ทัศน์
๒๘/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๘๘

นางเพ็ญนภา จันทวงษา
๒๘/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๘๙

นางเสาวภากุล จันทร์ทิพย์
๐๑/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายปรมินทร์ ไชยบุปผา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายณัฐเรศ เกิดรอด
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายธีระพงษ์ เชยชม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงอรัญญา แสนสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงพรมณี ลาลด
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี ด้วงศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ลอยลม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายธีระเทพ สีตาเลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายวัชกร สีตาเลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายพลพล คำมะโนชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงนิธิวดี ดงกลาง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงปวีณา เจนดง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงสรินยา ไชยบุปผา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงอมิตา แซ่เตียว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงสิรินทรา เม้าราษี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงวิภาดา แสนโชติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายธนทรัพย์ กุลสิงห์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเยีย ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายธนกฤต บุญมีข้าว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายอัยการ ศรีสร้อยพร้าว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายศิวกร คงวันดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญประเสริฐ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายนัฐพงศ์ ยศธิพานา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายโชติชนะชัย ศรีพระบุ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วดวงดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีสร้อยพร้าว
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงบงกช ไชยมาศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงอารียา ไชยม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายพงศธร หาดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายธนยา บุญฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายสุทธิภัทร วงเวียนครู
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายอดิศร สิงห์สาธร

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงภิรดา ศรีสร้อยพร้าว
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ หาญธงชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายระพีภัทร ทับเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายธีรเดช จุไร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายณัฐพล ทับเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายรังสรรค์ พลยะมาตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายปริญญา ปุณประเสริฐ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายจีรวัฒน์ รัตนเสนศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายธีระเดช สัจจมะณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายวิษนุ ขะจวง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงพรทิพย์ พันธ์จันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงเรณุกา เพียแก่นแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงเพชรชมพู ช่อลี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงอรนภา ภูเต
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ โคพะทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงพิมพิศา ทองแท่ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงฐณิชา ทับเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงฐณิดา ทับเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองอินลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงเอมิลี

่

นันรัตนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายนรสีห์ ขันทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายอุรวีร์ ไชยวรรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายภรากร จันทร์มะณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายวายุ แดนแก้วมูล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายกิตตินันท์ ชัยแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายเจษฎาพร ไกยราช
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายทินกฤต อบมะรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายฐิติวุฒิ ต้นทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสุนาครัว
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายชินวัฒน์ สงวนนาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วสะอาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายปาฏิหาริย์ ทรงประโคน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายปฏิภัทร สีดารักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายกรวิชญ์ หล้าพุฒ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายศักรินทร์ ดีโสม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายธนรัตน์ สำหรับสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายอนุวัต โททำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงรัชฎากร เนตรประกอบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงวริษา มลจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงกนกพรรณ ใจกว้าง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงปรียาณัฐ ชัยชนะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๖๒ เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์
พลเรือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงไปรยา ภูดวงดาษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงหทัยชนก ไชยสิงห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงมุฑิตา สาขาโมละ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา ไชยมงคล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงธนพร แสงอ่อน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงชลิตา อ่วมกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงนนทกานต์ เผือนสุริยา

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ หาญธงชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายธนกร วงค์คำราช
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายอนุวัต ภูมะหา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายเจตริน เศษเลิศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายกิตติพงศ์ อินยก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายณัชชา มีกุศล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายบุณยกร ผาริโน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายปรีดิพัทธิ

์

กาลวิบูลย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายนวมินทร์ ไชยคลัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายกฤตบุญ มิควัตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กชายธนกร น้อยบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายชยางกูร แสงศิลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังสิราช
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ดงเล็ก
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายมีชัย อ่อนละฮุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงนิตยา พันธ์ศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงปาณิสรา เพชรศิลป
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงอมราภรณ์ บุดดีคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงศรุตา รัตนเพชร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงสุดาพร อุไรวรรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา สุทธิวรรณา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงจิราภัทร สุขจิต
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงสุพิชญา จรัสจินดาเนตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โพธิศรี

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงพรนภา ญาติกระจาย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงฐิชานันท์ ภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายขจรเกียรติ ครองยุทธ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายเชษฐา ขุนค้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายวรวุฒ ธนธนานนท์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายเอกพัชร เอียวซิโป

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายนักรบ มามีกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายศุพภศานส์ ดวงศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ พงษ์ศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายธนาวิทย์ เหลาพรหม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กชายชาคร สมสนุก

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายยุทธนา ดงดอน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายอภินันท์ คำไพรินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ สังฉิม

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายธนทัต จันทรเสนา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ สังกะสี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายธนพล พลนิโคตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงอภิวรรณ หาญณรงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ผิวพุ่ม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงรุธิรา แก้วอาษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงภาวิณี สิงห์สาธร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงนิภาภรณ์ บุญภา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงไหมแก้ว คำพิมพ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงณัชชา สิทธิทรัพย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงปาริชาด กล้าหาญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงอิษฎาพร แสงสุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงอัญชลี ช่างทาพินธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงธารธิรา สมแพน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงพัชราภา รูปสม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงประภัสสร โหระสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๘๒๕
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ระแสนพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงทิวาวัลย์ วาริน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายธนบดี แสนแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายพงศภัค แสนศรีระ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายทักษ์ดนัย แสนสระดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ช่างทาพินธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายกษิดิศ ภาสดา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายศราวุธ มณฑล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายธีระพงษ์ เหมัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายจิรายุทธ ฟูบุญมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายเจษฎา มหาโยธี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายฐากูร แก้วก่อเกือ

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายอนงค์นาฎ พ่วงเพชร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายวรวุฒิ พาเมือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายอภิวัฒน์ พาลาศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กชายธรรมนูญ นรสาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๔๑ เด็กหญิงอุษณีญาพรณ์
มาลาลุน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงโสภิดา เปาปาเถือน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงณัฎฐนิชา นันทานี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงญาดา ชาวลำปาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงปุณยนุช สมหวัง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๔๖
เด็กหญิงดาราวรรณ พรหมล้วน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงสุชัญญา นวลมณี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงมณีนาคา พันธนะบูรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงปภาวดี ศรีปญญา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ มาสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ เบิกบานดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงนลินนิภา พรมประดิษฐ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงลลิตพรรณ บุญธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงชนิกานต์ นรินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงอารยา แสนโคตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

ครองยุทธ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายธิเบศร์ พุกกะเวส
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายคฑาวุฒิ บุตรสีภูมิ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายสิทธิชัย สมคะเณย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ปราบสาร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงจีระนันท์ คุณทะนัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงชนกเนตร แสนสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายชาคริต ทาดวงตา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายชานนท์ เพียงเท
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายดนุชา บุรีงาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงนิธิพร ผิวบาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงนิภาธร แฝงสมศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงนำฝน เขียวรัตไตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายบัญชา มาทขาว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงปนัดดา เพชราชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายประนาวิน เจริญเนตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงปวิณอร กองสินแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ ม่วงปด
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงวรรนิภา โยธินทะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงวิรดา ทำนุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงวีร์สุดา ไชยปญหา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายศราวุธ จันทรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายศุภกฤต บริบาล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายศุภฤกษ์ เหล่ากวางโจน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงสิริยากร โยธินทะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายอนน ปองคำรส
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายอนัน ปองคำรส
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงอินธิรา โพนตุ้ย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายเกศฎา ตาลประดับ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงเนตรดาว อนุสี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๘๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จิตงาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายกัณตชัย พระไตรยะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงจิราณี โพธิสาร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ แสงจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงชลธิชา พิลาพรม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายณัฐกรณ์ ปราบสาร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายธนชิต คำภาษี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงนิภา พลชารี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงปวรรัตน์ ศรีโคตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายปยวัฒน์ รกไพร
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายพงศธร ปองคำรส
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายพรชัย โสภากูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงพรพิมล ปองคำรส
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายวัชรพล สุระชน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายวันเฉลิม ผาดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายวัศพล พิมพงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงศิรินทรา ตุละพิพาก

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงสุนิสา ขจรใจ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงอารยากานต์ โยธินทะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายอิทธิพล พงษาเทศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายเพชราธร บัวเก่า

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปองคำรส

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงกฤษณา พันแสน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ ศิริปะรุ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงจันทภา เจริญเนตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงชลธิชา อนุสี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงชลธิชา โยธินทะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงชลธิษา พิลาพรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงชลิตา สว่างวงศ์วิลัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา โภคาพานิช
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวเก่า
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๑๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สงคราม

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายปฏิพล สีสร้อยพร้าว
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงพรนภา มาตะยา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงพรนภา แพงโท

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงพรพรรณ ไชยสมบัติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงพัชรนิดา พันธะสุมา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ศรีวังไสย
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงลลิตา ผลาเลิศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายวาคิม บุตรโยจันโท
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

หาผลดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงอภัสรา รักษาภักดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงเมตตา สาริโท
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงจริยา แก้วพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญยัง

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงชลธิชา ม่วงปด
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงชไมพร กิติราษฎร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา พรมบุญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายทศพล พิลาพรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายทัตเทพ เกตุไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายธนพล บุริงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายธราดล ชำนิยันต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงธัญพิมล ลุนชะนะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงธารทิพย์ พิลาพรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงบุญสิตา เพียงเท

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงบุษกร ติงวัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายปรีดา เพียงเท
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๔๓
เด็กหญิงปทมาภรณ์ เบือนกระโทก

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายพีระภัทร อินทร์บุญญา
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายมงคลชัย เหล่าชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

เพชรบ่อแก
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงวรรณนิภา สุพิทักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงวรรณษา บุตรตาภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงวิญดาดิ

์

ทับสมบัติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงวิพาวรร ทับสมบัติ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายศุภณัฐ เพียงเท
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๕๒
เด็กหญิงสร้อยมาลา โสภากูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายสหฤทธิ

์

ทุ่งหลวง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงสุพรรณี สุวรรณสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงอติพร ชำนิยันต์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงอภิญญา ศรีสร้อยพร้าว
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงเกตสุดา บัวเก่า
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงเกษสุดา สุพิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงเพชรา บุญเกิด
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกังโนนสะอาด

้

วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๒๙๖๐
นายพายุภัทร บุญช่วย

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๖๑

นายรัฐศาสตร์ พรมแว่น
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๖๒

นายจีรพัฒน์ ตุละพิพาก
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๖๓

นายทิชานนท์ แสงเทพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๖๔

นายยศตพล ทังษาบุตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๒๙๖๕

นายทัณญาวิทย์ ทองหล่อ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๖๖

นายวีรยุทธ บุญช่วย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๖๗

นายกรวิท ภูมิเพ็ง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๖๘

นางสาววรนุช ตุละพิพาก
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๖๙

นางสาวรัชนี นิจภักดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๗๐
นางสาวศศิวิมล เปทา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

รักษาพล
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายกิตติธัช แสนหล้า
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายสุจิตรา บุญสุนทร
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายชานนท์ ภิรมย์เลิศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายพาณิชกรณ์ บุญญะลาศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ตุละพิพาก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายณัฐพนธ์ พละลิง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงศิวกานต์ พรมโสภา
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงปุณยาพร โพชราช

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงเนตรดาว รักญาติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงชนิดา กิจไธสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงชลธิชา รักสงวนศิลป
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงศิริญญา อุตรา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายพิสิษฐ์ แก้วกอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายอัครพล จันทะโพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายพรชิต ขันดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายพีระพัฒน์ พรมโสภา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายเจษฎา ปดถาระโร
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายธนพนธ์ กลมเกลียว

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายเจริญชัย อุทัยรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายฉัตรกมล สิงห์เสนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายธวิพัฒน์ ไกรยะโส
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายจิระพงษ์ นนตะขาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายธีรภัทร ผิวดำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายวิวัฒน์ แก้วมาเคน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนหล้า
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงวรัญญา แสนสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงไพลิน สัมพันธะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี บุญสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงภัสรา นามหงษา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงสุจิตรา พรมแว่น

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายพงศกร พรมโสภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงพันณิตา สุทธิวรรณา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สุครีพ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายพรหมพิราม พรมโคตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายสายชล พันธสาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงสุจิตรา พันธสาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายอธิพงษ์ โพธิชาเนตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายพัสกร ทองรักษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายภัทรธิดา ดวงจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายไพโรจน์ จิตรจำนงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายภีระวัฒน์ ไชยบุตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายธีระชัย บุญอยู่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงแพรวดี แสงจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงสุดาทิพย์ ผ่องพาด

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงชลธิชา ต้นเกตุ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ สนคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ โคกสถาน

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงอธิชา สงวนนาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงศิริวรรณ พุ่มเกาะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงประภัสสร ธรรมเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ รักษาเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงพรนิดา ขุนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายขจิต ขอพืชกลาง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายนิติธร คำนวลอินทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายบูรพา ขุนมาร

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายจักรกฤษ วังคำแหง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงวรินทร วระคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงเกวลิน วังภูมิใหญ่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กหญิงรวิสรา พาลี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงกีรติกร หมทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงวิภาวี บุญศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงแอนเจริกา รากูโคส

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงเกษวรินทร์ มีผล

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ ดีขัน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงบุริญธิดา ศาลาคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงบวรลักษณ์ เอกวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กชายบริธาน โพธิทรัพย์

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายชยุตพงศ์ ตองอ่อน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายศุภกิจ ชัยนิคม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายฤทธิพร สิงหะราช

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายภัครพล หาชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายพัฒนกร สินปรุ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายณัฐพล บุตรคุณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายนำเพชร หนูเข็ม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายศราวุธ งามตรง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายตะวัน ศรีนวล

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายภัทรพล ธรรมรักษา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ดิษฐเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงเกตสิรี ศีสุวรรณ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุปชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงศรัญญา ฤทธิมหา

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีมาตย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงอุตรานุช อินภูษา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงพรพิมล หันระหาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงสุนิสา สมณะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กหญิงวราภรณ์ สุระชน

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงพรรณกร หาญณรงค์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงสุทธภา ใชยรถ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงจิดาภา นิลคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงกชกร นาสุริวงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายวันชนะ สุริวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อัมรินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงพันธิตา แง่ไชย

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงมุทิตา ราญไทยสงค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายอติชาต คริมา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กชายคามิน จันทร์อำพร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายกิตติพศ พัฒนแสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลำนานใส

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายสรายุทธ ประภาศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงปนิดา สุระมรรคา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงศลิตา พันธ์จันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงพัชราภา ขุนน้อย

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ อินทวิเศษ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงศิรดา จันทะจร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงอริศรา ทองทศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา สุขไพศาล

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงพัชราภา ชาประดิษฐ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คชคีลี

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงโชติกา ผลพัฒนา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงทิพธัญญา อินทสร้อย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงณหทัย ศรีริ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงสมิดา มณฑล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงแคทรียา สุริยะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงจีรนันท์ บรรหาร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กชายณัฐนันท์ ชาวกล้า

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายธนพล จันทร์อัมพร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายศิลากร จูมพลหล้า

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายวีรพัชร สาระบรรณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายณรงค์ชัย เฮ้ามาชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายณัฐพร พันสาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ว่องไว

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายภัทรพล สถิตย์วารีรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายวัชรพงษ์ มีมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายภูริภัทร เจริญสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กชายอกฤษณ์ นิสสะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงอาริษา เทียมสี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงกรพินธุ์ มูลมีรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงปนัดดา ชืนชีวิญ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงธิติยาพร จันทรสิงหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงสุมิตา สารธิยากุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงเพ็ญกาวิน สิทธิสาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงธนัญญา ศิลาโคตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายอนัน เกียงคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายฐิติ แสนปญญา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงปวิตรา สุระชนม์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงพิชชา จันทรสา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ สำเภาเงิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงอัญชิสา สิงสาธร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงปณิตา โขนกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงพุธิตา ดีษะเกษ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงปยะธิดา เชือกลางใหญ่

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงกนกนารา ศรีปญญา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงดวงพร วงษ์อนันต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงศิรินภา เส็งนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงเนตรปรียา บุญบุตตะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงภัทรวดี เทียงกินนารี

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงวิชุดา แข็งแรง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายนัทธกานต์ พันอินากุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายภูรินท์ ยศยิง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงวราทิพย์ เบ้ามณี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงสุมัทฌา ทองสี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงจารุพักตร์ หาญณรงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงรปภัสร์ รัตนโกเมศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฉัฐประภา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงอภิษฎา พรหมวิเศษ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๕๙/๓๑๒๘

นายสุขสันต์ แสงจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๒๙

นายวีรพงษ์ เครือเนตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๓๐
นางสาวนริศรา ศรีจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๓๑

นายเอกรัตน์ สมพิทักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายอนิก ใต้ชมภู
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายอัศวิน พึงปรางค์

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายวสันต์ บุญเกิด
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๓๕

นางสาววรรณนภา คนฉลาด
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงฉัตรกมล จันดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายมงคล สงวนงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา สิงห์สาธร
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงวิลาสินี ปญญาใส
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงอังคณา อับโพธิชัย

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายปฏิภาณ คุณมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายพินิตนันท์ ชาอามาตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายวัชรพงษ์ สุขเขตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายฐนันท์ชัย สุขศาลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายวิศรุต นาสุริยวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คุณมี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงสุนิสา เสนาฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๔๘

นางอำพร อัควงค์
๐๑/๐๔/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๔๙

นางอนงค์ บุญทัน
๐๕/๐๕/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๕๐
นางสาวกุหลาบ บูญจันเส่น

๒๐/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๔๕๙/๓๑๕๑

นายชลธี ศรีไชโยรักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๕๒

นายประพัฒน์ชล โชติทองหลาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๕๓

นายอนุชิต พรรณรังสี
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๕๔

นายศิวกร อินทะพรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๕๕

นางสาวจริยาพร ราชาทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายเจษฎา ศรีศักดิดี

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ เวียงสงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายทัตพล สามหาดไทย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายธีระภัทร เครือสุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงจิราภา นาควงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงเจษฎาพร ศรีมานอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงธดากรณ์ เชือมแก้ว

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงนงนุช บุตรโสม
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงพรพรรณ รอดขันเมือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วแสงใส
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายวีระวัฒน์ เพียรอุดม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา ทุงฤทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายวัชรพล จันพวง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายเอกพจน์ อำนาจเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงจุพารัตน์ ลึกซึง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ผาดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงนารี รักษาบุญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงเนติมา นรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงพรชิตา มหาโยธธี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงมัลลิกา เชือมแก้ว

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายภูชิต นึกชอบ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา ตราพล
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จีระดิษฐ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงนำฝน ดีดวงพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงปยะนัฐ พันธจินดา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงปนัดดา ศรีภูวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงเพชรรัชดา สมวิลัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงรัชดาพพร วงษ์เดือน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงอินทิรา นรินทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ นพนาคพะ

๒๗/๓๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงตรีวิภา ภาษาเวส
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงพรพิลัย ฉันทะดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ เทพเสนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายอภิวัฒน์ นรินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายธิติ โพธิผล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ งัวลำหิน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ เข็มขาว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงนันท์นภัส พิลาตัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงพัชริดา บุตรศรีภูมิ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงปาณิสรา พิมพาศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงสุภาวิตา ช่อจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายภาณุพงศ์ โพธิผล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายนวมินทร์ เลิศศรีเพ็ชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายประกฤษฎิ

์

น้อยไทย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายเพชรรัตน์ โพธิชาเนตร

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายรพีภัทร พิลาแสน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายวิชัย ทูลมี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายสกร วรชินา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายสหวัสส์ บุญทะลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กชายอัษฎายุทธ คล้ายทรัพย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงกชพร ดวงจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงธัญรดา พานเมือง

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงนริศรา ศรีสุนทร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงวรัญญดา มหาโยธี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงวิชญาตา หลาบคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงวีระวรรณ โสภาบุตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงสิรินภา ขันโมลี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๑๔
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ สุวรรณชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงคันธมาทน์ มุงธิราช
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จ่าสูงเนิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายทศพล มูลสาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงพิยดา โคตรหัสดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายภูพิพัฒน์ สุทธิบุญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงปนมณี คำล้วน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงพรสุดา สิทธิอ้น
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายศุภกฤต จ่าสูงเนิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายสุทธิเกียรติ คณาโรจน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายอภิรักษ์ ละโป
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พากุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายกวี ศรีสมดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงทิพย์วรรณ เดชาพิทักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงนภาศิกาณ์ ประทุมสาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ใหญ่โสมานัง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงพรญาณี โคตรหัสดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายวันเฉลิม ไชยสงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายวิชญ์พล เผือแผ่

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงอัญชลี มันดี

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดสระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายวริทธิกร ทุนทรัพย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีด้วง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ปานเชียงวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงชมพูนุท แก้ววิเชียร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงกิตติวรา ลิเขาสูง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงจิระภา โชติจำรัส
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายศุภเชฎฐ์ ผลปราชญ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ นาแสวง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายภูวเดช ณ มหไชย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ โฮมจูมจัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายอนุกูล คำพิมาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๓ / ๑๖๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายปาราเมศ พลเชียงดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ ภูมิศรีแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายทัศนะ ปอมมารดร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงพิชานันท์ แสนสุวรรณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงชลธิชา กาฬสินธุ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงปยนุช ปดตะเคสา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงสุริสา สุโภณะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงอังคณา แสนสูง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงนำทิพย์ รัตนประวะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงธนัชชา สมนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงพิยดา สีกวด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายจินณวัตร บัวประเสริฐ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายธวัชชัย คงอุ่น
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายมงคล อินทร์ถา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ดัดถุยาวัตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายจุมพล สิงห์แสน

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายสวพล พิมพ์ทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายพุทธินันท์ วันโน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายจักรแก้ว นามหินลาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงรุจิษยา สำคัญควร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ บรรเทาทุกข์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงนำฝน ผังดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงพรทิพย์ กอนเก่า
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โพธิไพศาล

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงพรรณิภา ภูแสนศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงพรชิตา อุ่นดวง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงพิยดา นามหินลาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงญาดา พูลสมบัติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงปาริตา พลเสนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงศุภานัน จันดาดาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงนนท์ธิดา กำนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายประภาวิทย์ ปญจกาญน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายธีรภัทร เต็มตาวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายไกรวิชญ์ รัตนเพชร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายธนภัทร ใจกว้าง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สารทะนิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายศไกรวิชญ์ กุลวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์แชม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายธีระวัฒน์ ประกอบใส
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายเจษฎา จันดาดาล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายปฎิภาณ สุทธิบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงจันทิมา อินทะสอน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงนาตาลี โลมาสา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงรัตวัน สีผาการี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงนันฑิภรณ์ อุปชฌาย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ คำพิมาน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงนฤชล ขุนจิต
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๙๒
เด็กหญิงอุษาสวรรค์ ราชโหดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงกนวรรณ โพธิศรี

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงสุชาวดี มังกรไฟ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงวราพร สมบัติกำไร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย บึงจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงวนิดา ธาตุทำเล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา วรรณสิม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงสุธาสินี ถึงปดชา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายธีรภัทร์ ทิวาพัฒน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายนันทวัฒน์ โคตรหัสดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายไกรสร จันภิมูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กชายจักรรินทร์ นนทะศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กชายชาญณรงค์ เจริญสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงอภิญญา ดุลยลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงสุวิภา จันทร์อยู่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงอภิชญา โสภณนี

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงสิริราชย์ จันลสวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายอนุชิต ใจเพชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายธีรนัย ศรีพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายชาญชัย แก้วรอด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงปาริชาต คงแภลง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายวงศกร ศรีไพศาล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายปฎิภาณ สีเมฆ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ไพเรืองสา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงพรธิตา ทาทอง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงณัฎฐนิชา พิลึก
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงอภิภาดา สุทธิบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงวิภาวินี ผานัดดี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๒๑

นางเตือนใจ สมบูรณ์พร้อม
๐๑/๐๗/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๒๒

นางวารณี ทิวาพัฒน์
๒๔/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๒๓

นางบุญชู สุเมผา
๒๕/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๒๔

นางสาวจำป สุวรรณเขต
๒๑/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๒๕

นางนุชจรินทร์ ดอกศร
๒๙/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๒๖

นายประสิทธิ

์

คำกิง

่

๐๖/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๒๗

นางจิตชยา ชนะกาลี
๒๐/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๒๘

นางสาวอรอุมา ร่วมจิต
๐๔/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายธงชัย ปะสาวะโท
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ พึงเย็น

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายธันวา โสมสิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๓๒
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ กาญจนารี

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงวิราสิณี หงษ์ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ กาญจนารี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สาริวงษ์ษา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายสุรชัย แสงกล้า
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายอนันทโชค บุดดีสุวรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา คำล้วน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายธนภัทร ระเม็ก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายภานุเดช รักษาเงิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๔๑
เด็กชายประกอบชัย อินสาทร

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายปยะวัช อังคพนมไพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายจัตวา เครือชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงจินตนา ลอยนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงภัทรภร อังคะพนมไพร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงขนัญชิตา ศรีไพศาล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายนวพนธ์ เฮงทองเลิศ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายสรานุวัฒน์ ดีทีสุด

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงแพรวทอง แก้วปทุม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายภูพาน แก้วปทุม

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายกฤษกร สีสอนดี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายธิษเรษณ์ สงวนนาม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ นามทวย
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายเลิศฤทัย สีเหลือง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายธนพนธ์ พรมสอน
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายจิรกิตติ

์

สุขเกษม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายนันทวัฒน์ พรมโสภา
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๕๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นากลางดอก

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายเพธรายุธ สังเสวี
๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายลัทธพล เทพาโส

๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายศักรินทร์ สีนวน
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายธนโชติ เขียวสระคู
๒๙/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงสุวรี เรียบร้อย
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงสุชานาฎ ผันผ่อน
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงฉัตรมล ศิริธร
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงวริชยา สงวนนาม
๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงศินินตรา อย่างสวย

๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงธิติยา ผดุงธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายกันตวิชญ์ โภคาพานิชย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงปริยาภัทร ปดถาวะโร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงศรัญยา ศรีทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงผ้าไหมไทย เนียรอรุณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงพิชญาภา สีดารักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงชลธิชา รินเพ็ง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายฐานพัฒน์ พลวาป
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงภูมิพัฒน์ กมลดราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงปทมวรรณ ปดทุม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายอิสราพงศ์ พรหมภักดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายธนกฤต สิงหเสนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายธนโชติ จันทรเสนา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายพันธกรณ์ มาลัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายพันธกานต์ มาลัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายรัชตะ งามดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงปนแก้ว อาจบำรุง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงแพรทอง พันสาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงจิรารัตน์ ศรีสร้อยพร้าว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงวันธิดา แสงสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงสุทธิดา จันทรเสนา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สิทธิสังข์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงสุพัตรา กระอาจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายกิตติพงษ์ แสวงสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายชนินทร์ ขัดทรายขาว
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายจิตติพงษ์ อำนาจเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายธนโชติ แห่หล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายธนชิต แห่หล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันพินิจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงประติภา นามทวย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือเนตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงผกาพร กัญญาเถือน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงจาราพร พันพินิจ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีโชค

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงกัลยา ไทยวีวรรณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

สองเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงณิชนันทร์ ขันแสน

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๔๐๕
นางสวาท สีผารินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงศิริกัญญา อุดมพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงจันทรกานณ์ หมันเหมาะ

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงพรมณี สิงห์พันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๐๙
นางยุพิน รามวิเศษ

๑๙/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๑๐
นายธีระศักดิ

์

ศรีปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๑๑

นางสาวดวงจันทร์ สุขจันดี
๐๓/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงสุทัศนียา โยธาศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๑๓
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

จันทร์ศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๑๔
เด็กหญิงเก้าธารทิพย์ เลือมศรัทธา

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เกตประทุม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงอังควิภา ทองยา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์ศรีแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ชืนตา

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายภัควัฒน์ บุญกอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กชายธีระพล หระเสริฐ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายวีระพล หระเสริฐ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงนิตยา หนูมี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๒๓ เด็กหญิงแพรวพรรณราย

เพียราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงสุนิสา นิรงค์บุตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงธัญพร ทองเกิด
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ ทะวันทา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายเอกมงคล ศาลาแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายนิติธร โสภาพ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายยุติ หน่อสีดา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กชายคงฤทธิ

์

ไชยเสริม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานกำเนิด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายวัชรากร กองแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายธนโชติ โพธิชัยศรี

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายชัยวิศิษย์ พลพินิจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงอรัญรัตน์ โพธิศิริ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงอรรัมภา มารศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงสิริยากร หนูมี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงปานตะวัน ดุงศรีแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงมนัญชญา ธุดาดิษฐ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กชายธีรวัฒน์ พรมแสงใส

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายสิทธิเดช จุตตะโน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ วราภรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายสหรัฐ รัตนไตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายปรวรรธ แวงวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงสินิธา ไชยสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงกัลย์รัตน์ มุ่งหมาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ ภูมูลนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงจิรัชญา รักเสมอวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงปาสิตา รามลือชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงชลธิดา ถวิลเครือ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายศตวรรษ แก้วเกิด
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายกฤษณ์ดนัย คำภูนิจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สีผารินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายชาตรี ศรีจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงณัฐวิภา อก้วเกิด
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โนนทิง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายเมฆา ตางจงราช
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงพิราอร ดังไกล
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายอนันต์ แสงโทโพ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายศักดิรินทร์

์

วงษ์มาลัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงรัชพร อนานันต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายเอกรักษ์ ฉายปญญา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายอภินันท์ พรมเสนีย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายสุพจน์ วอนสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงปนัดดา เหง่าดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงมะปราง บุญเกิด
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงมาธวี กำเนิดมะไฟ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงอรอนงค์ คมคาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๖๙
เด็กหญิงเกตุศรินทร์ โพธิศรี

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงเนตรนภา อุทธิยา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงพัชรา มาตงามเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงพาวิณี มาตงามเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงธัญวารัตน์ แก้วมาก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายชัยพัฒน์ บังคับบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายราเมนร์ นาห่อม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายวุฒิชาติ มาตรงามเมือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายศุภกฤต เฒ่าวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายสวรินทร์ จิระออน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายพิทักษ์ภณ สุระพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายปริณทพงษ์ วังทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายวัลลพ อุตทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๘๒
เด็กหญิงณิชาลักขณ์ กันยารัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงจรุวรรณ รู้บุญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงนลินรัศมิ

์

ขุ่มด้วง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงผกาแก้ว จำปาทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ หมืนหาวงค์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงพรลักขณา สุดบุรินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงรุจิภา บุบผาสังข์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงขวัญชนก วงษ์ศรีสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงรดาวัณฎ์ ซีคะนา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงศิริวิตรี ศีติสาร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ รู้บุญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงสุกัญยา ซาตา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงสุชามณี นันทรา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงสุพัชรินทร์ ภู่คำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงกฤษณา ปองโกเซ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ไชยะเจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายนันทวัฒน์ เทียงดี

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายพลากร ใจดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงรจสุคล สายสังข์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กชายสุพัฒน์กิจ ทองบุตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงหยาดแก้ว จินดาทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงอรุณกมล ซองสาร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายโชคพิพัฒน์ เพียแก่นแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายไชยภักดิ

์

สีแสด
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กชายไชยวิสิฐ วิรินไพ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำใจ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงวิชญาดา ประวันเนาว์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายวุฒิกานต์ สุภาพ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงสิดาพร สัตย์สูง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีระเริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงโสรดา ยุผล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงกิตติญา จิตเสงียม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงจนัสธร จันทร์กระจ่าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายณัฐกรณ์ พิลาวัลย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงทิพย์วัลย์ ประวันเนาว์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงนภัสสร สมอ่อน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงนำทิพย์ แสงดาว
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงผการัตน์ แหลมโท
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงยุพาพร ธรรมศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวรรณศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงอรัญญา ศรีสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงอักษราภัค ใจดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายอาทิตย์ ทีจักร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายณัฐวัชร์ ไชยปญญา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงพชรวลัย อินทร์สุวรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายพัชรพล ไชยเทพ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงจิณห์สุภา จันทะราช
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงช่อผกา บุดดีคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

สมานจิต
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายธีรพัตร หอมสมบัติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา แวววงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ชญา กำเนิดกล้า
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงวิภาวดี ขยัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายวีรชัย มูลเสนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงเกศิรินทร์ รอบเขตรำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงชลธิชา กาหลิบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายณัฐนันท์ สการัญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รอบเขตรำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายทินกร ปานาพุฒ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายบุรินทร์ ปานาพุฒ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายพีรพล สายศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายวายุ สีดาหัวดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายอาทิตย์ บุญพา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายอิศรา นิระพันธุ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงเกวลิน แสนคำภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายปยะ สกุลคู
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงพรภิญญา อุปรีย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงพิชชาพร คุณสมบัติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงวรรณิษา เปยหลอ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงศิริเนตร พาไหม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายสงกรานต์ แก่นพรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายสัจจาเทพ ฟกศิริ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ โสภาดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงอภิชญา พานิชย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โทนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงอรนิภา ราชโส
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงเกษแก้ว วงค์ที
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กชายเทพบุตร พาไหม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายกฤษฎา ยีสูญหอม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงกาญจนา ทาให้งาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายตะวัน แพงบุตรดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายนันทวุฒิ สิงห์โหง่น
๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายวิชิต ปราบจันทร์ดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงเบญจมาส ปองคำรส
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงสิริมา ขันพิมล
๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงสุจิตตรา นามูลตรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๖๙

นายชนายุทธ จันเรืองศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๗๐
นายณัฐดนัย มาเหล่า

๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายนรินทร์ บุรพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๗๒

นายภานุเดช เงินพักตร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๗๓

นางสาววรฤทัย ทีพัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๗๔

นางสาวศุภลักษณ์ ฟนเฟอย
๑๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๗๕

นายสมพงษ์ ลุนนารี
๒๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๗๖

นายปณณธร เงางาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๗๗

นายวีรพงษ์ นามแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๗๘

นายวีระยุทธ ไชยแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๕๙/๓๕๗๙

นางสาวปรียานุช พรหมแสงใส
๐๓/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๘๐
นางสาวจินตนา เลพล

๐๑/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๘๑

นางสาวอัมพิกา แก้วเกิด
๐๘/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายวิชญ์พล นาภูวงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายศตวรรษ เมฆศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายสมรักษ์ ราษสีห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์ กันยารัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงอมร ดาษดืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงอภิญญา จู่พระจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงอานันตยา ศรีลาวงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงรัศมี จัตุรัส
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงวรรณษา เกสุธา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงดวงวนันท์ ชมภูทวีป
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายไชยวิศิษฎ์ ประกันสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายรัชต์พงษ์ ศรีคอนวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายธีรพงษ์ ซุยกระโทก
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๓ / ๑๖๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายธนกฤต มุ่งดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายชินกร ท่ากุดเรือ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงปารณีย์ ทาสีภู
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงเทพสุดา อินทะสีดา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงภัทรธิดา สำนวนเลิศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เงาสะอาด

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงนภัชกมล บุรีเพีย

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงกนกพร ดวงศาลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๕๙/๓๖๐๓
นายฐานิต บุญเจริญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๕๙/๓๖๐๔
นายณัฐวร ศรีจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๕๙/๓๖๐๕
นางสาวนำผึง

้

บุญทา
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๕๙/๓๖๐๖
เด็กหญิงพัชรธิดา สร้อยจิตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงเบญจพร วงษ์เงิน

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงศิริพร จันทร์สวย

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายอนุสรณ์ เพชรรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายธนภูมิ หนูสุวรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายภูวดล สาริกัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายประภาพัน เถาว์เบา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายเฉลิมกฤตย์ วิจารย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายณัฐพล ชัยปญญา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายลัคน์พันธ์ ภูสีเขียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงพิชญาวัลค์ โคกอุ่น
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงวรรณนิภา ภูจอมผา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงฐิติพร รสปุง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายนันทภพ ศรีบัวลา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงปวีณา พันมหา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โคตนนท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายสินชัย ยางสุด
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายกรณ์ตนัย เรวรรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายธีรดนย์ ปองปก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายณศตพร ศรีภูธร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พละดร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายชคัทพล พลบำรุง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายพัสกร โยธาศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายวรดร ดุงจำปา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๔ / ๑๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายเจษฎา ศรเสนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายรัษฎากร บัวทองจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายดณุภรณ์ พังแดง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายพระกาฬ บุลานลม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายกิตติวัฒน์ กัณหา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายเมฆา สุนทร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายมงคล บังใบ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายกฤษฎา ชวนชูใจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายภัทรธร แพงบุดดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายภูธเนศ ถินโสภา

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงศรัญญา จำปาอ่อน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๔๑
เด็กหญิงนัฐทัชกานต์ บุญเฟอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงศิรดา ภิญโญทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงศิรภัสสร ภิญโญทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงยุวภา กลางอินเดช
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงภัททิยา พาระภักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงอริศรา สินนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงกมลวรรณ พูลสมบัติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงลภนา พิลาวัลย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงผกามาศ สมลาภ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงนิรมล อินทร์เพ็ชร

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงอภิญญา คำนนท์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงอริศรา ญียวน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ อุคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงนฤมล ผันอากาศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงยุวรี หันบัญญัติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงพรพิมล ดอนมายา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงอัญชิสา อัคนิฐมนตรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๕๘
เด็กหญิงณัฐชลีภรณ์ เวียงชาลี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายชินวัตร สาเกตุ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายนพรัตน์ ไผ่ล้อมทำเล

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายณัฐพงศ์ บุตรสาวะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายภัทราวุธ นุ่มเกลียง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายภัทรพล นุ่มเกลียง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายกฤตเมธ แก้วคำกอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ สาขะรินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายชัยณรงค์ สิมมานนท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายอนุชา ปญญาชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายวรฤทธิ

์

เชียวชาญ

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายธนายุต โพธิศรี

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กชายตะวัน โคเมฆ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายอภิชา ติ จิตรมุ่ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายนฤสรณ์ โสนรินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายนนทพัทธ์ คำศรีระภาพ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายวรเชษฐ์ ทัพสุริย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายณัฐพนธ์ ปสสะสัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายปุณณวิช สายสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายนาครนคร โพธิสีลา

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายวชิระ เสียงลำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายกฤษฎากร ศรีษาคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงนงนภัส นันทะพรม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงณัชริดา ปานปรีดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงวรรณภา พลประจักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงเปรมฤทัย อินทร์ชันศรี

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงยุภาวดี ชำนาญตะคุ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงมุธิกา จันทรา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงอชิรญาณ์ เพชรเกต
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เกาะโค้ง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงวิมลศิริ คำสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงสโรรักษ์ ชืนตา

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงกัลยา นามสมบูรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงปรวิศา เกิดปาน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงกนกอร แก้วสาลี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงชญานิศ นิลไสล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงชนัชญา ศรีจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงอาภารัตน์ ชาญฉลาด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พิพิธศาลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงณัฐชา แซ่เอียบ

๊

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงยศนันท์ จันทร์เขียว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงพัทธมนต์ วรรณวิเศษ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงธนัตดา อุปฌาย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงลำไพ พังคะบุตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงธันยมัย มาศงามเมือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงจิรัดดา แก้วบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

แก้วชืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กชายสุปวีณ์ จันขาว

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กชายธนาดล มุ่งหมาย

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กชายณัฐพล สละการ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายวชิรกรณ์ พลยศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายพงศกร พิมพาเลีย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายอนุรักษ์ นาสินสร้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายธนโชติ จันปรีดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายนวพล โตมอญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายกฤษณพงษ์ ทองใบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายอภิรักษ์ ชิณบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๑๕
เด็กชายบัณฑิตมาดา ทีปะนาวิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายอณัฐสนันท์ ประกิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ บุญมี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายเตชิต เนืองชมภู

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายสุภชีพ ชัยสนัน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เประกันยา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายวัชรพล สิมลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายพีรพล คำใบศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายอนิวัตต์ ยียวน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายวีระพงษ์ แสงทับทิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หมืนไทยสงค์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปสสาวะสังข์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงอริสา นันทะศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พุทไธสงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงปณิตา พลพินิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงอทิตยา จอมคำสิงห์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงชัชรา ไทยอ่อน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงดุษิตา สาครเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงกชนิภา กดนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๓๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีมาน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงธฤพร คำพิกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงวรรวิษา วงศ์สง่า
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๓๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปยศทิพย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงวริศรา ยศดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงวิภาวดี พันธสา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงศิริมาศ อินผิว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงอารียา วิชาชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงวรัญญา ดีสม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงประภัสสร ขันอาษา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงนภาพร ภูมูลนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงบัณฑิตา เตโช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงชนกนันท์ ศรีสุโข

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์สวย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายยุทธชัย บุญกว้าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายวัณธกาล วิชาชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายนัฐพล สมสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายณัฐพล บุครศรื
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายเมธัส ภู่อารีย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายสรสิธ ดวงอัครราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายธวัฒน์ชัย เปภักดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

สมกระบวน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายณัฐภูมิ สอนกุดตุ้ม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายวิพล กุลสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายเจตสฤษณ์ ทิพย์เสนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายรัชพล โคตรพะเนาว์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายวรชน กองสุข

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายวงศกร พิชิตเชิต
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายธนพล กันยะมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายธัยวัต ดุงศรีก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายณัฐพล มาละอินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กชายณัฐพล เกิดทองคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายกิตติพิชญ์ พาพาน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายธนพล ย่านกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายตระกูลไกร ไกรวิทย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขเพิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงจีรนันท์ โคตรพัฒน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงยศวดี ชามน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงแก้วกัลยา พงษ์เกษ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๗๓
เด็กหญิงกนกวรินทร์ พรมปอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงรวิกานต์ สุรพุทธ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงเกศมณี โคตรมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงสุณัฐญา เผอิญอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงธิรดา แซ่เอียบ

๊

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงชนกนันท์ ซือสัตย์

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงนัดดา คำสามปอนด์
๒๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงศิรดา วงษ์ชาลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงแขไข สุโยธา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงพัชรี เจริญชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงปยะรัตน์ บุญสูง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงเกตน์นิภา แซ่ชี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา เกลียงไธสงค์

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายณัฐพัฒน์ เข่งดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายพงศกร จันทรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายธัญญธ จันทร์เทพ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ ทองสุมาตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ปานคง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายชัชพล โพธิชัยหล้า

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายธัชนนท์ ศรีชนะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายสุรการ ศรีเชียงสา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายอัครชา มูลคม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายปวริศ โพธ์ไข
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายชัยชนะ บุรีเพีย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายปยพัทธ์ พลชนะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายอดิภพ จำเริญโชค
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายพิเชษฐ์ บรรทะนิต
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายอภิวัฒน์ จิตจักร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ พันโต

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กชายณัฐวุฒ แก้วบุรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงศิรประภา สอนนอก

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงจืรนันท์ ไชยแสนพา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงวิรากานต์ มูลคม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงประติภา มหาโคตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงรัตติยากร ศรีนาแพง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงพัชรารัศมิ

์

ภูดวงดาว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงณิชกนก พาโคกทม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กหญิงณิภาภรณ์ ทองหล่อ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีอรัญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชัยสนัน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงทรงพร กลินชัน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงรสพิมล พลรังสรรค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ข่าทิพพาที
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงพิชชาภา เชียงกางกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงรัชเนรต ต่ายบุญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทร์เพชร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงวันวิสา มาศงามเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงวันวิสาห์ บุญวงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงธัญญศิริ นันทะศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงณัฐธยาณี ขวัญทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงขวัญจิรา คุณวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงมุทิตา พิลาวัลย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงสิริวิภา แซ่ตัน

๊

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายคมกฤษณ์ ขวาขุน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายอัครพล ดุงศรีก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายจิราเจตน์ ดวงดุ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายเลอวุฒิ ขันรัฐบาล
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายรัฐภูมิ จันทยางค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายกิตติภพ แสงหาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายพลวัต มุนธานี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายภานุพงษ์ ชืนตา

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายกันตพงษ์ เวชกามา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายศพิสิฐ วงกลม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายจิรวิตต์ แซ่โซ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายนฤภัทร หันบัญญัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายธีรภัทร ลมสระน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายธนาธร กุนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กชายพงศกร ชีพมีมูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายธนภัทร สามคุ้มพิมพ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายนิพิฐพล อ่อนสีทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายอภิวิชย์ กุลวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายจรูญโรจน์ แก้วอุดร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายพงศกร พลีรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายสิทธิชัย บุญไพโรจน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายภานุวิชญ์ บุญพา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายประยงค์ชัย แสนสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๔๙
เด็กชายเบญจมินทร์ ชุมสมุย

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงวิภาวดี พลพินิจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงพัชราภา แหลมแท้
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงภัสนันท์ ประจน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงโสพิศนภา เหล่าก้อนคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงวันวิสา ชืนจุ้ย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงพีรดา สุนทรชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงพิณยาดา พืชสิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงกัลยา สีมอชา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงชมพูนุท บุญทวี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงพิชยา สงสีดา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงพณัฐดา พันเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงจณิสตา ผงสีนวล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ บุราณลม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรมชัยขาว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงชโรชา สิทธิโชติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงพัณณิตา รูปสม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สัมพุทธ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงรัตนากร มณีธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงอัญชมัย ชัยสุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงณัฐยาน์ รอดบุญมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงจริญญา สีหาใต้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงอริญชยา อิทธิไกรวัล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงพิริดา เหมสิงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงกาญจนา วิลาจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พระวิเศษ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๑ / ๑๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงทัศนีย์ บูตรพรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงซิงค์กิ แวนเดอร์เพิล
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงสุธิดา พังแดง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายฐิติโชติ กางกาละ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายวรภพ จันทร์ดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายนิติพัฒน์ รุ่งศรีบุญมี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายธีรภัทร คำประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายเมธี ชุมคำไฮ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์บุญมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายโยธากรณ์ เภตรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายปริญญา โยธาศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายวิศวกร เภตรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายภานุเดช สุตชา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายธิมากร วะสัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายพลาธิป อุดดำดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กชายอัจฉรพงศ์ เคนทวาย

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายอรรถพร บุญมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายวรากรณ์ ไผ่ปอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายขวัญชัย อิมพร

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงดรุณี ดวงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๙๕
เด็กหญิงอัครภาวันฎ์ ทุยโพธิ๙ญ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงศิริยากร ทีทา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ภูกงทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำแพง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงทิวารัตน์ ปาจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงอภิญญา มาศนอก

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงอัมพร ย่านกลาง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงธิญาดา เกินดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงบุษรา บุญประคม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงวนิดา นิยะรัคน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงสุนิสา สิงห์ทองห้อม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงวรรณษา โนนทิง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงชยานันท์ บรรจง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงเสน่ห์นภา นนศิรื

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงจิดาภา พลไทย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงกิตติยา ชัยสนัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงศิริรักษ์ เจร์ญศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงธนัชชา ปานสีดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงฌัฐริษา เอกษร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงนัทมล จันทร์พิทักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สมรูป

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงภัทรา สมบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงณัฐวดี สอนสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงปทุมวดี โพธ์หล้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงจันทิวา ชาวยศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงวานิชา อัตรา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงวรัญญา สงเคราะห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ บำรุงศิลป
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายธีรภณ แก้วพิมมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายสุกฤษฎ์ ศรีแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายคณัสนันท์ บุผามาลัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายโจรน์รวี บุตรคุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายวีรพล ศรีจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ ริตจะนัง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ หงสกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กชายราเมศร์ เสนาพรม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายภัทรดนัย ปุนราชม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญกล้า
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายภัทรดล สุภาพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงกัลยา บัวละคุณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงศุภารัตน์ เพลิศฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ละพาสกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงกนกร แซ่เติน

๋

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงทิวาพร บุญปก
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงตรีทิพย์ ปยมาตย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงพิมชนก บุตรลคร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงปลายฟา เฮมกระโทก
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงพรพิมล ฝาระมี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงปวิชญา อ่อนละมุน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงเสาวรัศมิ

์

คำควร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงปาลิตา เจริญเวียง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงวรยา ใยสุ่น
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา คงอนันต์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงปาริชา อีมิลิเบนค์เลย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงวีรดา สังสนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงปรารถนา พันธ์มี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงรุ้งอรุณ นิลละคา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สมบูรณ์พัฒนา  

อด ๔๔๕๙/๓๙๕๒

นางสาววราพร เต้าทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๕๓

นางสาวลลิตา เหล่าจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๕๔

นางสาวจารุวรรณ บรรจโรจน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายชนาธิป กวดนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายวสันต์ บุบผาเทพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา กันแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงจีราวรรณ เสาเพียะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงชยุดา ชำดำขำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงนัฐธิดา คุณโยง

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงนงนุช ปุมไสว
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เยาวศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงพิมลพร แผ้วพลสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ใจเขียว
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายชาญณรงค์ ลีบ้านล่ด
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายชานนท์ ภิญญา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายโชคชัย ศรีวงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายนครินทร์ สินธุอุส่าห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายภูวดล มังคลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กชายสิทธิพล ภาวกุลชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายอนุสรณ์ คุ้มเคลือบ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายอิสระ จันทร์เทียน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ดงแสนสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงธาลิตรา สุวรรณเวียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงนภัสกร บุญสุโข
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงลัดดา อ้วนพรมมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงสุภาพร อิมวิจิตร

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงอฐิติยา บรรจโรจน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๗๙
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

บรรจโรจน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงนิภาดา อิมวิจิตร

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายนัฐพงษ์ ดลจำเริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายวรพจน์ สุทธิปญญา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายเศรษฐสิฎฐ์ ดวงจำปา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายวสุพล นวนแย้ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายสุรินทร์ สุวรรณโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายปรมัด เชียวัดสา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายพีรภัทร มาขามปอม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๘๘

นายธีระศักดิ

์

จัดแจง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๘๙

นายพีรพัฒน์ พันธุนาโส
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๙๐
นายวิทวุฒิ แก้วแสนเมือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๙๑

นายจิกรกร ศรีทวนฐาน
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๙๒

นายสมพงษ์ เจริญกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๙๓

นายปวริศ เชือเนตร

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๙๔

นายอัครพนธ์ คงช่วย
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๙๕

นายทรัพย์ทวี ศรีโยวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๙๖

นายภูธเนศ ทองใบ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๙๗

นายณัฐกร แสนอุบล
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๙๘

นางสาวพณัฐดา พาพิจิตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๓๙๙๙

นางสาวอรอนงค์ อุดมศักดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๐๐
นางสาวติยาภรณ์ เทีนบที

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๐๑
นางสาวสาวิตรี เชือคำลือ

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๐๒
นางสาวภาคินี เหล่ามูล

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายอภินันท์ เทพาหล

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายวินัย พลหินลาด

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายอนุพงษ์ มาตชัยเคน

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายพีรพล พันธุนาโส

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงนันทกานต์ สุภวาลย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงศุภานิช จันทะเสน

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงนันทิดา พันขวา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงภัคจิรา พวงทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงจิราพร สุตตาสอน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายธนาธร เจริญเวียง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กชายธรรมรักษ์ ไตรโสพิณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายฐิตินันท์ โคตระโคตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กชายสุรินทร์ ศรีแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กชายภูธร เจ๊กมังนอก

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายปวินนทร์ จันดีสี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กชายภูนิรัฐ พรมแสงใส

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ ขาวสนิท

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายอนุวัฒน์ การขันที

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงปยะมาศ ปุริมาตัง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กหญิงศุภานัน พันธุนาโส

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๒๓ เด็กหญิงประภาพรรณ
จันทร์ทาสี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กหญิงชุตินันท์ พรรืนเริง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงทัศราภรณ์ แก้วแก่นคูณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กหญิงวิกานดา สุวรรณแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงมัทนียา สุตตาสอน

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงสุจิตรานันท์ ทองเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงพรรษ์ชนก ห้วยทราย

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายภัคพล ประทุมศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายชินวัฒน์ จัดแจง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายปยวัช พรรืนเริง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายพิศิษฐ์ โยธาพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กชายธนโชติ สุขนา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายมงคลชัย คำบุญยอ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงสีเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงธิวาภรณ์ เทียบที

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงปนัดดา ชัยมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ แก้วแสนเมือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ภูมิเพชร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงศรัญญา บุญกอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงกรรณิกา พรมประโคน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กหญิงจันทิมา กิตติราช

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๔๔
นายณัฐพล สมบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงปรียดา อุปชัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงนันทนา วิชาธรรม

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๕๙/๔๐๔๗ เด็กชายเพิมพูนทรัพย์

่

ดำแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายวรวุฒิ แสนศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงสุนิษา ประวิรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงลัดดาวรรณ จันทะเขต

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กหญิงณัฐริต เสรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงสุชาดา ชัยชาญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงอภิญญา วิชาชัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงอภิญญา เบ้าทองจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กชายรพีภัทร ทองเอนก

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายศุภสิน ภารภิรมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายพันกร ชัยพรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กชายธนะชัย อินทร์แสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายภูมิรินทร์ สมสนุก

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายพิชิตชัย พลทะศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายภูเพชร แสงสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงสุภัสสรา วิชากุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงสุภานัน วิชากุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงพรพิมล ดงแสนสุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กหญิงสุขธิดา บุญกุศล

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงเพชรา บุญชาญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญภา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงธนพร เทพาศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงสุปราณี บุดดีคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงสุพิชญา บุดดีคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อำไพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายอนุชา ศรียางนอก

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กชายภานุพงษ์ กันเอียง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายกฤษณะ แก้วภูบาล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายเขมมิกา สอใบ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายธีรภัทร พนาราบ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายอภิวัฒน์ เหียมเหิน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กชายอธิชาติ ไชยารักษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงชนิดา จำเริญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงสุรนารี พิมธิค้อ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงปาลิตา บุญพา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงจารุวรรณ พลแสน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงนริษา คำสอิง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงธันย์ชนก แก้วภูบาล

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายกฤติน ปนเมือง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กชายภัทรพล ไชยพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กชายจีระวัตร มีโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กชายรพีภัทร หินแรง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กชายนนทวัฒน์ สุขจิตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายพัชรพงษ์ สิงห์บุญมี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงดาหวัน วินทะไชย

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงขัติยา ไผ่ล้อมทำเล

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กหญิงณัฐธิดา จารยุ้ย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ หลักทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กหญิงทิชากร โพธิถนอม

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กชายวสันต์ มาตรสงคราม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กชายณัฐพัฒน์ ตราจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายนพชัย หลงสวนจิตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงโสภิรดา ศรีชัยมูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วกัลยา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงปยวรรณ สาจิตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงพิไลวรรณ โคกสถาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายสหรัฐ สุธา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายศราวุฒิ ครุฑน้อย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายจรนันท์ ริจนัง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายนวดล น่าชม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงทิพยรัตน์ โคกสถาน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กชายชัชชนน วงษา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์ษา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กชายณัฐนนท์ นาทองลาย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงศิริกานดา คำวันดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายวรวุฒิ อรัญมาลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายศราวุธ บุตรพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายธนศึก มังมูล

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายกมล เครือนิล
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายพัฒนพงษ์ โสภาอุทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายธวัชชัย บุญคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายพลวัฒน์ บุญชำนาญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายสนธยา ทหาร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ บุราณศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ โอดละออ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายนรากร พนาพนม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงศรีประภา ใหม่คามิ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงปรารถนา อรัญมาลา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงธิดา เตอุตลวง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงพรรณิภา วังก๋าต๊ะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๒๗
เด็กหญิงทิพย์ลักขณา

วิชาจารย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงปณิตา พรมโนภาส
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงจิตรกัญญา นุสนทลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงเพชรมณี นิมาลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ พิแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายพลปยะ พรมมาก
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงฑิมพิดา โคตะมี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายประพัทธ์ ผามสิมมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงอรัญญา ดงแสนสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๕๙/๔๑๓๖
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ โคตะมะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงจินตนา ฉลวยศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงสุนิสา แก้วภูบาล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงณัฎฐธิดา สมสนุก
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายศิริชัย บุดดีคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายธนกร ชุมมา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงอำพร พันธ์ขวา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๕๙/๔๑๔๓

นางทัศนีย์ วิเลศ
๒๕/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๔๔

นายอนุรักษ์ มองเพชร
๐๖/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๔๕

นายเรืองศักดิ

์

โกสีลารัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๔๖

นางสาวนุชกานต์ พิมพ์มีลาย

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายกฤษดา นาเมืองรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงสุธิดา บัวบุปผา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงบัวหลัน บาคาล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายวัชรพงษ์ ดุจอ่อน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ มะลามล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายสุวัฒนะ จันทร์สรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายภัทรพันธุ์ ลุนทะลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ กันยายุทธ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายธีรวุฒิ ซอนอินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงญาณิศา วารินอินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงกานดา ชำระภัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงสุดา บัวผัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงนวนันท์ ไชยเดช
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงสุวรรณหงษ์ กุลโคตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงวรรณภา ประเสริฐสังข์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงปาริชาติ สีสมรส
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงดรุณี อ่างคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงจิรัตน์ดา สมนำคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงยาดา เต็มตาวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงกัญญวรา กุลวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายณัทธร โพธิสาธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายชำนาญ อุไรโคตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายศุภพิชญ์ กันยายุทธ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กชายอนันตชัย ภักดีสีทอน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายกนกพล กองกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๗๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บาคาล

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายปยวัฒน์ โสดาพรรค
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

มหิพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงณัฏฐริญา ซาบรรทม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงสุธิตา ชาลีผาย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงพิมชนก วงศ์พุฒ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ โพธิผล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงดาลัดดา กิจนพศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงสุชานันท์ กลัดฟก

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงรริษา แสงเขียว
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์วิโรจน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงวิชุดา สุระมิตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงบุษปรัชญ์ ปานสีดำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงสุธิดา ศรีแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ดงแสนสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงธนัญชนก วงศ์พุฒ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงลดาวัลย์ ศรีชัยมูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์พุฒ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กหญิงศิวาการ สุริยะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายธีร์ธวัช ผลาผล
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงเณศรา สมนำคำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๙๓

นายชาญวิทย์ ไปแดน

๒๕/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๙๔

นางสาวดวงใจ ถุงนำคำ

๑๕/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๙๕

นางรัชนี ประทุมจันดี
๓๐/๑๐/๒๕๒๖

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๙๖

นางสาวจิราพร เมืองมัจฉา
๑๙/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๙๗

นางสาวนฤมล แพงอะมะ
๑๓/๐๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๙๘

นางสาวพัชราพร พนมเขต
๒๒/๐๗/๒๕๓๐

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๑๙๙

นางสาวจุฑามาศ ต้นสมรส
๐๑/๐๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๐๐
นางสาวตะวันญา โอมแฮง

๒๔/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๐๑
นางสาวอัฐริยา มีอยู

๓๐/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๐๒
นายบุณยกร วิเชียรเครือ

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๐๓
นางสาวจีระนันท์ บุญยืน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๐๔
นางสาวกมลชนก วรรณสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๐๕
นางสาวสุวิมล เภาวนะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงปาริฉัตร นนทะศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กชายศุภวิชญ์ อังคะปาน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ ปตตะฝาย

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงวรรณวลี ศรัทธาคลัง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงเนตรดาว ภักดีวงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายณัฐกิต พรมโนภาส

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงอรุณณี อุ่นเอิบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงปยะรัตน์ หลักคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงมัณฑนา อ่อนเพลีย
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงจีระภา ศรีรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงศุนันทา ครองโนนกอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงจิราวรรณ สายทองทิพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ครองยุทธ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายณัฐกิตต์ บุญภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

จันทะพิมพ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายพลวัต สีดาดาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ วงษ์นครธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กชายธณชัย สุมาลัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

เสตสิงห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สาสีทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงภาวิตา แววศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ละมนตรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงศรัญยา อนุสนธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงนิติพร ไชยทักษิณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงชลธิชา เชือแก้ว

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงธัญรดา เทนสุนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงระพีพันธ์ คณิสาร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงไพรินทร์ เขียวเกษม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงอริสา วันทาวงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงเกวลี สุวรรณวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงยลดา ศรีโกศล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงกิตติมา วิไชยมูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงจันจิรา มีแสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงศรันย์พร ปตถาวะโร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงวริยะดา อินตา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงกวางรุ้ง พิมมะดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายนิธิกร โพธิสาขา

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายวุฒิชัย ทองเนืออินทร์

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายอุเทน สืบสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายอิสระ สีธิสาร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายสกเกียรติ สารมานิตย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายพัชรพล ลุนทะลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงณัฐพร จันทะคุณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงจิราพรรณ ศรีพระจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ถุงนำคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงดวงกมล อ่อนละมุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงพรชิตา แก้วหาวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงซารีน่า สะระดล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงอาทิมา นารถสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงปวีณ์นุช จันทะดวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงนิภา เหียมเหิน

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงจันทร์ธิดา ขันทองแดง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงสิริวรรณ ลุนพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงธันยกานต์ แววศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กหญิงพรรธรัตน์ ผาริโน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงจุฑาภัทร ชัยมัชฉิม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงอริยา ภูพวงนิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงอังคณา เฉวียงวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๖๔

นายวิรัตน์ กัสโป
๑๕/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๖๕

นายธานินท์ ภูมิภักดี
๒๒/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๖๖

นายอุปถัมภ์ คำชู
๐๙/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายชนนันท์ คงสูงเนิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายยุทธภูมิ หิตะคุณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายวีรภัทร เหมือดอดทน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชัยแสน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ศักดิอุดมกุล

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายปรเมธ คำภูชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๗๓

นางคิมทะนา ปนนสิริ
๐๘/๐๙/๒๕๐๒

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๗๔

นางสมพิศ เหมือดอดทน
๑๒/๐๑/๒๕๐๔

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงกัลยาพร พิมนาคุณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงกุลณัฐ ประเสริฐสังข์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงชลธิชา นาชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงฐิติพร สัมพโว
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ภูมิประมาณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ธิปมวล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายดนุพล ประเสริฐสังข์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายธนชัย เข็มทิศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายธนพัฒน์ ธุมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายธุวานนท์ หนองเทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายปลายมนัส แสงวงษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายพงศพัศ ไกรจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงพรธิตา ภูมิยิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงพิมานมาศ ภูชะหาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงภัทธรวดี ประเสริฐสังข์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงมุธิตา กรานเคารพ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายวิชาญ วงวิเศษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงสุรารักษ์ มุภาษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายอนันต์ ภูมิพนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงอรปรียา บุญมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

พิมลาโทน
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงโสภิตนภา อินธิเสน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายพานุพัชร์ โอกระโทก
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงชนาพร สมสนุก
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายยุทธจักร ลักษณะจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงจิตรลดาพร บุตรธิจักร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายพัสกร สีเมฆ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กชายณัฐดนัย บุญสีงาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงศศิประภา ศรีระไตรย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงพรธิดา ภายชัยภูมิ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงเทียนขวัญ ปญจะรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรมูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายชินวัตร แน่งน้อย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายปฏิภาณ จันปุม

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายภูวรินทร์ เสนามนู

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กชายศักดากร ธรรมเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายนวพล ช่องวารินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทชิต
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายจารุวิทย์ พังยะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงไอยลดา ทูลธรรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กชายพรชัย บุญยอด
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายคำหอม พลมัน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงปรียา อัมพรทิพย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายพีรภัทร ธรรมราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กหญิงอรสินี สมวัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายธนกรณ์ เยาวะนันต์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ จังพรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายพัชรพล คำหารพล
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายวงศ์วิรัตน์ เรืองสมบัติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายสมโพธิ

์

ไชยพจน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายวีรภัทร ไชยสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ยังไชยสงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายอดิศร ดอนวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ ปองภา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงนภาพร แสนกัง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปูมหล้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ประกากิด
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงจีระนันท์ นาใจคง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ สอนชัยมูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายภูชนะ นาลาด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายกิตติธร เรืองยศ
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายณัฐชัย นันทานี
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายศิริชัย บุญทม ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายณัฐพล เม้าราษี ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายภิมนต์ ภักดีสวัสดิ

์

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายธนธรณ์ ไชยแก้ว ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายพิรพันธ์ นันทานี
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายสงคราม สงเสส
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายอดิเทพ ภูชืนศรี

่

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงปาลิตา ภูบัวลี
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงวรัญญา บุญถึง ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงนภาพร ตาระเต็ง
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงจันทนิภา คำมะโนชาติ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงสมใจ กระแสโสม
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กหญิงชัญญานุช บุญภา ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๕๙/๔๓๕๑
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ช่างทอง ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงวราลักษณ์ จันสุภีร์
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงนันธิดา อัญชัยศรี ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๕๔
เด็กหญิงพิมลลักษณ์ ศรีสงัด

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กหญิงวรัญญา วิระลา
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ ไชยบุบผา
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงพิชนาฎ คำมะโนชาติ
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงรจนา สุวรไตร
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงกุลธิดา แว่นศิลา
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงมัลลิกา ธัญญรักษ์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

บัวปา ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กชายพงศธร เพียเกตุ
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายกษิดิเดช

์

เดชโยธา ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงนพภัสสร ทองวิธิ
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงมัณฑนา พังราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงอมลรุจี สิงห์สนัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงอริสรา อุตตะมี
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงจิดาภา ทิมรุณ
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงเกษศิริ ธรหาญ
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กชายธนวัตร กิจจาวิเศษ

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายปรินทร พิลาพรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายวัชรพงศ์ สุขสดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงธนันญา สิงห์กาล
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงพุทธรักษา ลุนไชยภา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงอารียา ไชยคำจันทร์
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ ผวานอก
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงวณพร โฮมหงษ์
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงฐิติยา สองสี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยะ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๘๐
เด็กชายปวิตร แก้วดี

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายศิลายุทธ พรมโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายสตางค์ พินิจ
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กหญิงนันทณี ระวิโรจน์
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงมินตรา บุญรัก
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงวรัทยา คนฉลาด ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงสุนิสา หุ่นประเสริฐ
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงสินีนาฎ สุดชา ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงจินดาพร พรเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงอัญญาณี กันบุตร
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กชายชัชพงศ์ ดีตาแสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายชัยนันท์ จำปาคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายมินธดา มังมูล

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กชายวรวิทย์ นรินทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กชายวิษณุ เม้าราษี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงกรกนก ศรีกัน
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เบ้าทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงทิพวรรณ แก้วหลักคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงกันตนา พลไทย
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงวรัญญา ใจธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงปริยาภรณ์ สมสนุก

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายจรูญโรจน์ เม้าราษี

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายนัทธพงศ์ ทองปาน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กชายพงศกร กองสะดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กชายสรศักดิ

์

ชาวดร
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงชณัฐดา บุญพา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทาหล่อน

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กชายจักรพงษ์ โยชน์สุวรรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายอัษฎาวุธ แสนทำพล

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายจักริน สิริมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายภาสกร ขุนอุดม

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายภูบดินทร์ ทาร่อน
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายสุรดิษ เทียงธรรม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงกนิษฐา สนเล็ก
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงจารุวรรณ แวดไทสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงจีรวรรณ สีจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีอัคฮาด

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงนิพรพรรณ บุญพา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ ทองวิธิ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงสิริกร ในโนน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงสุพรรณี ภูเกตุ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงหทัยทิพย์ สุวรรณดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงอารยา ขันทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ โสภา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายธนโชติ ทาระชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กชายปยวัฒน์ คำเลิศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายพงศธร บุญพา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๒๗
เด็กหญิงกัญญารักษ์ หาวิรส

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงณัฏฐกมล หัสดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๒๙ เด็กหญิงพรรณธภาพร
ธรรมวงค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงวรัทยา ม้ามงคล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงอริศรา สรศักดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงอริษา ไชยบุบผา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หล้ามาชน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายณัฐดนัย ลายทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสมน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายนภสินธุ์ ผิวสะอาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายภาสกรณ์ บุญเฮ้า
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กชายรัฐพล สมบูรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายวิศรุต ชาวประชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กชายวิษณุสรรค์ ใจธรรม

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายแสงทอง สุริวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยบุบผา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงธัญญ่า ชัยคำจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงบุษบา สร้อยจิตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ สีวังราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงกัญจนพร ศรีรักษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงวรกมล บรรพต
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายกำพลศักดิ

์

แสนสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายธนพล เชยชม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กชายพงศกรณ์ พิมพ์ศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายพัชฎา นาสืบ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กชายรัตนพงษ์ สาผุยธรรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายสุริยนย์ จันสุภีร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายอดิศร สินทร
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงเขมิกา ศรีวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงจีราภา ผลทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงสายสุดา ภูพวก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ จุมพลหล้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายกรวิชญ์ จันชาดา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กหญิงจงสุข เชือกทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงทับทิมแท้ ไทยเพ็ชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงทิพวรรณ พลทะสี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงนวินตา ชาสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายพงษ์พัฒธ์ นันทะสอน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กชายพิชัย อาจอำนวย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กชายพีรยากร แก้วศรีจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายพีรวัชร์ ใจธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายภูมิรพี ลีลด
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงรุจิรา นันทานี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ แก้วอุดม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงศิรินญา สุวรรณา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายศุภกิต ตาระเต็ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ วิเศษ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิเศษ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๗๕
เด็กหญิงเกษวรินทร์ หมืนศรีภูมิ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุดดีทน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายเอกรินทร์ โสดา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นึกชอบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงธนัชชา ศรีเหลียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงรชตวรรณ โยลัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายเพ็ญเพชร มุลธานี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายจักริน จูมพลหล้า
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงทิพวรรณ์ แก้วโพธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงมยุลี มาเข้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายฐาปนพงศ์ มาเข้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายชาญชัย โพธิดอกไม้
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงฑิตยา คันธี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายทักษ์ดนัย พลบูรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายปรเมต ชูโชติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ชัยนนท์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงภาวินี มูลที
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายภูวนาถ ล้วนสม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงลลิดา ศรีโสภา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายวัชระ แพงดวงแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายสิทธิชัย ขันทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา โสดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายอวิรุทธ์ สีมี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงเกสร ปองภักดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายเจษฎากร ส้อนจันทร์ดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงกรวิกา หมืนหน้า

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กชายจักรกฤษ เว้นบาป

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ดีลุนไชย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงจิราพร ศรีลารักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๐๔
นายจีรวัฒน์ ภูมิโพธิตาก

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เลียงวงศ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กชายดัสกร ใจยะสาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายธวัชชัย สอนแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงปภาวี แก้วมาก

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงพรสุดา พลแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กชายพุทธิพงษ์ ถินก้อง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๑๑

นายภาณุ ดาหอม
๐๑/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงรัตนากร หมืนแร่

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงรัตนาพร โพธิแสง

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายวิทวัส ถาวงกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงสิริวิมล พลแสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงอังสุนา ทะนารี
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายเริงฤทธิ

์

จำปาแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายโฆสวสันต์ อินแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา จำปาทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กชายคณากร ยอดศิลป

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงจรรยาพร คำจันดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ผิวศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงจิราพร สุโพธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงฉัตรสุดา ชัยนนท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงชฎาพร ปาระคะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ แสงหล้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายชัยพล รูปโสม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายทินกร เครือแดง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ พรมสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ มีชาลือ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กชายปริว ห้วยจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงปยะธิดา พันธลิท
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กชายภานุพงศ์ สาลีแสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงมนทิรา นันทแสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายศักดิดา

์

วรยศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงสุทธิพร สอนแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กชายส่งศักดิ

์

ศรีบุญเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายอภิชาติ พลแสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงอรทัย วงศ์แสนสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงอรอุมา สุวรรสุขา

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงเกศกนก มะโนมัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายเฉลิมวงศ์ ไชยนนท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สายโคตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๔๔

นายสุรชัย จำปาฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๔๕

นางสาวปยาภรณ์ พรมสุ
๖/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๔๖

นางสาวธิญญรัตน์ กองพิลา
๖/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๔๗

นายบงการ อุ้ยนอก
๑๖/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๔๘

นางปยธิดา ชำนาญรบ
๘/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๔๙

นายอัคราช แพงแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๕๐
นายมานิตย์ แสงสุวรรณ

๒/๐๓/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๕๑

นายอนุสรณ์ ก้อนคำ
๒๖/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๕๒

นายธีรศักดิ

์

จำปาฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๕๓

นายปญญา โทธุโย
๓๑/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๕๔

นายชลัมพล ธูปกระแจะ
๑๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายเจษฎาพร แก้วหิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายญาณโรจน์ ดาชัยลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กชายภูริภัทร กุดดวงแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายศรัณยู ชาวดร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายศุภกิจ แก้วศรัทธา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กชายอภิศักดิ

์

นุ่นหลักคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กชายก้องภพ สมนัส
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงเกสรา คำสิงหา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงบุญทิวา สีหะสุต
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๖๔ เด็กหญิงเพชรไพรินทร์
อุ่นแสง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงสุภัฏฐา สุดสาทร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายคำภีร์ นันทะแพทย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายกันตพล พิภาเกต
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายกัมปนาท ผากอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายเทวลัย สาทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายปยะภัทร อุ่นแสง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ขุลิดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายศิรวิทย์ โหม่งสูงเนิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายสริมน บรรดิษฐ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ พระยักชน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงทิพรัตน์ แดงนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงนันทิญา พลท้าว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงพิมพ์พร คนเพียร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงลักษมน ผากอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ หาระมาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงสิรินทิพย์ งามเมืองปก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงสุธิดา ราวันดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงอริษา อุดแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงอัจฉรา สิงห์เทพ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์คำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายพรชัย ผากอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงจารุณี พานะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หล้าเรืองแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงนรินทร์ธร ชาวดร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงปยะรัตน์ ปราบพาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงรสรินทร์ โคตอินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ หล้าเรืองแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงทัชนรินทร์ กองพา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงจีรนุช พลท้าว
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๙๔

นางพิมพ์ประไพ จงพิมาย
๐๙/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๙๕

นางสาวศุภิสรา ศรีบุญ
๐๒/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงนฤมล โคตะ ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงณัฐยา ถินก้อง

่

๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงชุติมา ไชยรักษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงรัชนีกร มีโสภา ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงปณิตา เหล็กหล่ม

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงชไมพร ตู้นก

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงสุวนันท์ วิลัยกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ กองพอด

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สุธรรม

๑๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายธีรภัทร บุญมี

๑๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กชายอภินันท์ คำอ่อน ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ถินก้อง

่

๑๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๐๘
นางสาวสุธาสินี ราชนีรัมย์

๒๖/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๐๙
นางสาวปภัสสรณ์ เดชแสงสี ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๖๑๐
นางสาวสิริรัตน์ เครือเพียกุล ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๑๑

นางสาวธัญญารัตน์ โคตรแป ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๑๒

นางสาวกรรณิการ์ มีโสภา
๒๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๑๓

นางสาวรัตนาวรรณ จันทร์เหล็ก
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๑๔

นางสาวมัลลิกา วงษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๑๕

นางสาวศิริโสภา โสดา
๒๗/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๑๖

นางสาวกัลยา เจริญสมบัติ
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๑๗

นางสาวกนกวรรณ ดาน้อย
๑๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๑๘

นางสาวสุทธิดา แก้วมาตร
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๑๙

นางสาวรุ่งราวรรณ มุ่งดี
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๒๐
นางสาวกมลลักษ์ กองชัย ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๒๑

นางสาวกนกอร ชัยรักษา ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๒๒

นางสาวชญานินทร์ มันธรรมมา

่

๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๒๓

นางสาววิลาสินี อุทัยประดิษฐ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๒๔

นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ

์

๑๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๒๕

นางสาวธรัลหทัย นันทะแสง
๓๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๒๖

นายธนพล คันธี ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๒๗

นายศุภกิตติ

์

แก้วกำมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงสุวิชญา ปราบพาล
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๒๙

นางสาวกิตติญา วรรณภักดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๓๐
นายชาญวิทย์ สีเชียงพิมพ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๓๑

นายกฤษน์ ชัยโย
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๓๒

นายพิริยะ ปราบคนชัว

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๓๓

นายเทิดศักดิ

์

จันทรจิตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๓๔

นายวิทูรย์ คณะวงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๓๕

นายสิทธิโชค คนธี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๓๖

นางสาวศิริพจนา ไชยที
๐๖/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๓๗
นางสาวกัญญาลักษณ์

บุตรดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๓๘

นางสาวอะทิสา ปากแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๓๙

นางสาวกุลรัตน์ พันพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๔๐
นางสาวนิราวังย์ ผ่องแผ้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๔๑

นางสาวพัชรา แสนอุบล
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๔๒

นางสาวพิมรภัทร พิมพาแสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๔๓

นางสาวกัญยาณี มีชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๔๔

นางสาวสุวรรณี พุทธสอน
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๖๔๕

นางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๔๖

นางสาวสกาวเดือน ไชคินี
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๔๗

นางสาวจันทราธร พิมพาแง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๔๘

นางสาวสุดทีรัก

่

เชือกุล

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๔๙

นางสาวนวรัตน์ เพชรนาค
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๕๐
นางสาวจิตลดา มาลาศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๕๑

นายแก้วขวัญ มอดลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๕๒

นายสยามภัทร ตะวงษา
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๕๓

นายอัจฉริยะ นาดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๕๔

นางสาวนิตยา พิลาเทพ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๕๕

นางสาวดวงฤทัย สร้อยจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๕๖

นางสาววิศา สะวงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๕๗

นางสาวภาวิดา พรมกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๕๘

นางสาวกนกกร ชมหอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๕๙

นายพลากร นามวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๖๐
นายภานุพงษ์ อุ่มจาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๖๑

นางสาวพนิดา จุลหงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๖๒

นายเมธาสิทธ์ ศรีสุภะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๖๓

นายอภิวัฒน์ ราชธนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๖๔

นายอวิรทธิ

์

พรมกุลัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๖๕

นายเดชา บุญภูมิ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๖๖

นางสาวชยานันท์ สมประสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๖๗

นายอัษฎา ต้นไทร
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๖๘

นายสาธร หล้เรืองแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๖๙

นายธวัฒชัย ลาสา
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๗๐
นายไกรศร คงสีดา

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๗๑

นายปญญา ประนาวงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๗๒

นางสาวยลดา ขันทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๗๓

นางสาวฉัตตญา ดงท่า
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๗๔

นายชนายุทธ ปาณวงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๗๕

นางสาวจิรารัตน์ ชาวดร
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๗๖

นางสาวอาภาภรณ์ ปากแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๗๗

นางสาวศศิกานต์ พิมภาแสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๗๘

นางสาวศศิริน เจียมภูเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๗๙

นางสาวฐิติกานต์ ทองเกิด
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๖๘๐
นายศรคีรี วังวร

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๘๑

นายอนันต์ ชมพล
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๘๒

นายธนาวุฒิ หนูพวก

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๘๓

นางสาวการะเกด พรมกุลัง
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๘๔ นางสาวจันทร์ทาวรรณ
สีสุมัง

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๘๕

นายอนุสรณ์ ศรีมงคล
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๘๖

นายธีระวัฒน์ ชาวดร
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๘๗

นางสาวศศิพร ชาวดร
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๘๘

นางสาววรรณวิภา สีขาว
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๘๙

นางสาวศิรประภา น้อยแสงสี
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๙๐
นางสาวพรรณราย ชินพร

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๙๑

นางสาวพิมพ์ภัสสร พันธะมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๙๒

นายปรีชา ขาวรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๙๓

นางสาวยุภาพร เนืองนาคา

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๙๔

นายอิทธิกุล เหล่าโก่ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๙๕

นายกำปนาท สหัสฐี
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๙๖
นางสาวอักษรนรินทร์

นาคทองอินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๙๗

นายพิษณุ ทองทิพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๙๘

นายธีรพงศ์ โลนุช
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๖๙๙

นายอภิศักดิ

์

รัตนทิพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๐๐
นายเจษฎา พันโภคา

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๐๑
นายวิชัย ชินมะณี

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๐๒
นายกฤษณะ แสนประเสริฐ

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๐๓
นายทศพล ไพรเขียว

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๐๔
นายธนกร สรธรโชติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๐๕
นายธนะชัย ศรีสุภะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๐๖
นายธนัชชา บริบูรมังษา

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๐๗
นายนัทวัตร โคตรบรรเทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๐๘
นายบัณฑิต สมประสงค์

๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๐๙
นายพัสกรณ์ ทังนันละ

้ ้

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๑๐
นายภูวเดช ผันผ่อน

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๑๑

นายอนุชิต วงศ์พรหม
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๑๒

นางสาวกรรณิการ์ ดามาตย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๑๓

นางสาวนริศร สิงห์ศร
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๑๔

นางสาวนันทริยา ขนุนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๗๑๕

นางสาวนิศา สีอ่อน
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๑๖

นางสาวนุจรีย์ บุญดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๑๗

นางสาวปนัดดา โคตรสมบัติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๑๘

นางสาวพรชิตา แพงน้อย
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๑๙

นางสาวพรทิพย์ สิงห์แดง
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๒๐
นางสาวแพรวนภา ดวงภักดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๒๑

นางสาวเมย์ธิณี ไชยเพ็งจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๒๒

นางสาวราศี สวัสดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๒๓

นางสาววรรณิภา ประนาวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๒๔

นางสาววาสนา ปลัดโส
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๒๕

นางสาววิสุดา พันชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๒๖

นางสาวอายการณ์ ทองสุขแจ้ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๒๗

นายกฤตเมธ อัฒจักร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๒๘

นายชนินทร์ ชาวดร
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๒๙

นายชินดนัย ดวงสา
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๓๐
นายฐิติ ภูลังวาฬ

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๓๑

นายณัฐพงษ์ นครศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๓๒

นายณัฐวุฒิ ไววอน
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๓๓

นายดนัย โสแท่น

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๓๔

นายสุริเยนทร์ สุทธิไชยยา
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๓๕

นายอธิวัฒน์ อุ่นแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๓๖

นางสาวจุฑามาศ ชาวดร
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๓๗

นางสาวนิตยา โพธิโชติ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๓๘

นางสาวปนฟา ชัยพุทธา

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๓๙

นางสาวปวีณา แก้วโก
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๔๐
นางสาวรัชนี นิยม

๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๔๑

นางสาวรัชนีกร พรมสมบัติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๔๒

นางสาวสุจิตรา อัมภวา
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๔๓

นางสาวสุนันท์ อุ่นแสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๔๔

นางสาวสุภารัตน์ กุลทะวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๔๕

นางสาวสุมาลี จันปุม
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๔๖

นางสาวดวงฤดี มนัสสีลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๔๗

นายณัฐพล นครศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๔๘

นายธนากร ขันตรีคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๔๙

นายนันทวัฒน์ ประทัสสานัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๗๕๐
นายบรรหาร คงสามหมอ

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๕๑

นายสัตยา แก้วกองศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๕๒

นายอดิเรก อุ่นแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๕๓

นายอนุกรณ์ สงสายออ
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๕๔

นางสาวจิราภา ศิริโส
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๕๕

นางสาวโยธกา ชนชี
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๕๖

นางสาวสุพัตรา อินศิริ
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๕๗

นางสาวสุวรรณา เหมภาค
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๕๘

นางสาวอรนุช ยุทธยงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๕๙

นางสาวสุพัตรา พักคุย
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำซึมพิทยาคม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๔๕๙/๔๗๖๐
นางสาวเพ็ญณภา ภูพรมมี

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายศุภสัณฑ์ หมุนลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ภูดวงขวา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายณัฐชนน ริมโพธิเงิน

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายภูธิป โฆสิต
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายวาติพงษ์ คำธาตุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กชายเอกรินทร์ ศรียางนอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายอัคเรศ บุญญะรัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายทักษิณ นามอน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายพลอธิป คำมันตรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กชายศุภกฤต อู่จอหอ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายพีระณัฐ ศรีสร้างคอม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายชยุตพงศ์ ผลทิพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายรัฐภูมิ จอหอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงอัญธิกา เนาวพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กหญิงณัฐรินทร์ บัวคอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงพิชญาภา ลุจริง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงวรัญญา ขิปวัติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงมาริสา ศรีแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กหญิงภรนิภา วุฒสันเทียะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงสุธาศินี หล้าคอม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงวิธิดาพร จันสว่าง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงชลธิชา โพธิแสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กหญิงนพวรรณ์ หล้าคอม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กหญิงอนัญญา ทองแท้
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงกัญญาภัค ชาเวียง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงญานิศา บัวแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงกัลติมา โพธิบาย

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงธิรดา สงวนศิลป
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สุระสิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงอชิรญา สุวรรณสภาค

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ หล้าคอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กชายกรณิศ จงสถาพรพงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายกริษณุ จงสถาพรพงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงกฤติยา มุลเอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงกฤติยา รัตน์วิเศษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๗๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรรณพราหมณ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๗๙๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
จันทะเนตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายกันยาชัย ซึงประเสริฐ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา เหล่ามาลา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กชายกายสิทธิ

์

แสงใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายกิตติชัย แก้วจันเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กชายกิตติพศ หอมสิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายกุลชาติ วังไฉล

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กชายจักรภัทร พันรู้ดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงจันทิมา จิกจักร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กหญิงจิตตา ใจสะวะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กหญิงจิตรทิวา กุลกัง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กหญิงจิรนันท์ ใสศรัทธา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กชายจิรภัทร คุยบุตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

ศรีวิรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

พระกระนวน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ ใสสว่าง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายจิรเดช พรหมกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ปญจิต
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๑๕
เด็กหญิงฉัตริยาภรณ์ จรจรัส

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๑๖
นางสาวชณากรานต์ เทศแจ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงชนานาถ ประทุมมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงชรินทร์ฎา สูญราช
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงชลธิดา สมัคค้า
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายชวัลวิทย์ กลินเกษร

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายชัชวาล แก้วทา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายชัยสิริ พันธ์แก่น
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงชิดชนก คำสีลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายชินวัตร ภูระก้านตรง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงชุติมา โยวะเส็ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพิงมาก
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายฐิรวัฒน์ สะท้านบัว
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุริกัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กชายณัฐพงศ์ สายสีแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงณัฐวรา นาทุมพล

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงดวงดาว วริปญโญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กหญิงดารินทร์ ทองคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงทวินันท์ ดุงกรุง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กชายธนบดินทร์ แก้วศิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายธนพล หลักคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายธนวิชญ์ สุขศิริ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายธนสิน แสนอ้วน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงธัญจิรา โรจนปาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายธันวา คำปากกา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีจุลฮาต

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายธีรทัศน์ เกิดรืน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายธีรพงษ์ กุลกัง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายธีรภัทร ทาปลัด
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงธีราพร ลุนาวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายนครินทร์ ลีลาสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงนภัสกร ด้วยโชติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงนภัสสร ยางชัยภูมิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงนลาวัลย์ ม่วงศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงนะโม เพ็ชรจันทร์โท

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ลาดบันดิด

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงนันทิดา ศรีสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงนันธิดา กุลกัง

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายนาธาร บุญชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงนุสราภรณ์ ชัยสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงนำฝน สุนทร
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายบรรณวิชญ์ เครือเนตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายบัณฑิต ผิวศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงปนัดดา สุภาวัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงประภัสสร นันจำลอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กชายปรินทร ศิริปะกะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายปรเมศ ภูกิจเงิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายปานเทพ แสนบุญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงปยฉัตร ชัยราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายผดุงเกียรติ อุดมสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายพงศกร ศรีวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กหญิงพรนภา สาราพิมพ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงพรพรรณ ไหมทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงพรพิชชา คำหล้าชาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงพรพิมล ชินมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กชายพร้อมพันธ์ เมืองพิล

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีพละธรรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงเพชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงพิรญาณ์ บุราณเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายภูวนาท คิมเข้ม
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๗๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ พัฒนา

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายมนัส สีสม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กหญิงมานิตา แรกเลียง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายมาโนช นาสุวรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงมุขดาวฎีร์ พลช่วย
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงม่านไหม เกษโสภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กหญิงรวิสรา ลาปาน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงรัญชิดา สาวิกัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๘๓ เด็กหญิงรัตน์ติญาภรณ์
แก้วแสนสินธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงรัติการณ์ แก้วกันยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงรัติยา จ้องคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายราชัน กาพย์กลอน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายวรพล เนตรายน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงวรรณิดา ประมายัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงวรัญญา หงษาน้อย
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายวรเชษฏ์ วุฒิสาร

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายวัชรพงศ์ รสธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายวัชระ ดอนยง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เนืองชัยยศ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ บุญสาร
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงวารุณี หงษ์ภูมี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายวิชัย โพธิไชยแสน

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายวินัย ก้องเวหา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงวิภาดา กิงสาหัส

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงวิภาพร พาลี
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงวิภาวดี พรหมกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กหญิงวิภาวี สุวรรณมาตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ วรรณพราหมณ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กหญิงศรัณยา จันทะรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายศราวุธ สุขรมย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กหญิงศรุตา แพงศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กหญิงศศิธร โพวิเศษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กชายศักดิดาธร

์

ไพบูลย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายศักรินทร์ สุทธิสนธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กหญิงศิรดา ปญหาเสนา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีหลิง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงศิโรรัตน์ บรรเลงส่ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงศุภดา พุทธแสน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงศุภสรา วุฒิสาร
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายสรายุทธ สุกใส
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงสลักจิต เอกทัศน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กชายสันติญา เวียงชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงสิริวิมล โยดิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงสุกฤตา ก้องเวหา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา วันตะคุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พลสีลา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สว่างวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายสุทธวีร์ สมเสียง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายสุทธินัย ข้อลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงสุภัสสรา จิตเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายสุรชัย โคตรสีเขียว
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายสุรชาติ แก้วอินทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงสุวันณี เม่นเกิด

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงสุวิชาดา ภักดีราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายสุวิศัลย์ สุปญญาบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายอดิรุจ ภูนิคม

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงอธิกา ภาวงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงอธิติยา ลาวะดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงอนัญญา จันทร์กลิน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงอนันตญา โนนทิง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายอนุชา สุวรรณคง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายอนุชิต ถาวรเลิศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงอนุตรา บุญครอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงอภิญญา ติดชัยภูมิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงอภิญญา เรืองชิด
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กชายอภินันท์ศักดิ

์

แม่นชัยภูมิ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พะพร
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุ่นสงคราม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงอรัญญา ราชาไกร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงอริสรา ทองคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงอริสรา เกษโสภา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงอริสา ผ่านพิบูลย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กชายอลงกร มูลอามาตย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงอังคนางค์ เมืองมุงคุณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงอัจฉรา เฉลยบุญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กชายอัมรินทร์ ทองเฟอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา วรรณกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงอารยา ช่อดอกรัก
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงอำพวา อำไพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๕๔
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ เครือเนตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงเกตน์นิภา อินไชยา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงเกวลิน แกมนิรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายเดชาธร ยลวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายเดชโชค โพธิดี

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงเบญญาภา ใสศรัทธา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กหญิงเมธิชา สายรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กชายเสกสิทธิ

์

ไชยสีดา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๖๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ถินรัศมี

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงเหนือฝน ตามสีลำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายเอกพล จันทกล
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายโชคอนันต์ ภูมิประสาท
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายโสภณัฐ นันทะเขต
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายไชยวัฒน์ ผาอาจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายจักรธร แสงกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กหญิงจิราพร พิมพ์ล้น
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กหญิงจีรวรรณ กุศลยัง

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายณัฐภัทร นวนสีดำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวิไล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กชายณิชา จิตจัง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายธนาคม วรรณศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา โคตรหนองบัว
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายพงษกรณ์ บุญเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจปติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายวัชรพล จันทฤาแสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงศุภกานต์ หอมกระแจะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กชายสายฟา ลาพงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงออรณี ศรีอรพิมพ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายอาทิตย์ โคตรหนองบัว
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กหญิงจีรนันท์ เสมอใจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายณัฐวร บุญประคม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ผาสิงห์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายธวัชชัย จันทร์แสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กชายพายุ ลุนเรืองโรจน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายภานุพงษ์ สีกวด
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายมนัส ด้วงรมโพธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายวัชพล กำเลิศกล้า

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายสันติสุข พาชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายภานุพงค์ เทพนวล
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงวิสุทธิดา ไตรบุรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายจิตติ สุริยะเสน
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายรัตนพล ดีสีนู

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กหญิงวิสัยทัศน์ วงศ์ชาลี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายศรายุทธ อ่อนคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทร์ชา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กชายอนุชัย สมบุญมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงกุสุมา พรมศาลา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงปนมณี จอนเกิด

๑๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทรา

๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงวาสนา เวชจรัส

๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงวิชิตา สิงคีบับภา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายสุนันท์ พรมศาลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายสุริยา ตรีกุล

๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายเจษฎากร สุมาดง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายเป มะลิวรรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายคมกริช เอาหานัด

๒๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายชุติมันต์ ดีสีนู

๒๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กชายณัฐพงศ์ อรรถเสน

๑๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงปาริชาติ พรมนุ่ม

๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงเมย์สิญา กันทะตุ่น

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กชายกฤษณะ ฝูงที

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วพิลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กชายพิเชษฐ์ ทองลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กชายวิรากานต์ ดวงจันดา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงจิราพร ใกรโหล

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา หลอดคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงชาลิสา หาวัง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายดนย์ปยะ อันทะปญญา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สารีโท

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายรัชชานนท์ บัวแพง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กชายศักดิชัย

์

แฝงฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายศุภกร พรมบ้านสังข์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กชายกฤษฎา แก้วกัลยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กชายกฤษดา พันเหลา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กหญิงกสกร ขันสุวรรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงจันทิมา มีชัย

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงจิราพร ชืนชม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ เจตปญจา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายธีรภาพ แก้วลา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กชายธีระพัฒน์ ขนันไทย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายบารมี บุตรน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กหญิงปวีณา ชัยหงษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กชายปยะ ชอบมาก

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงพรระวี ศรีเพ็ชร

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงรดามณี ศรีลาพล

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กหญิงรุ่งไพริน พรมโสภา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงศวรรยา สงคราม

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงสุนิสา เชิดชู

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กหญิงอาทิตยา พันธ์สง่า

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงเจษฎาพร อทะขันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงเยาวภา วงค์สีคิว

้

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กชายไพรวัลย์ คำมัน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กชายกวินภพ อาจสูงเนิน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายจีรพัฒน์ เขียวรัมย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กหญิงชลลดา มุ่งมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กชายพงษ์สกร เนตณีย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายภูวดล ชำนาญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงรุ้งพราย สุนทร

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงศุภิสรา สินเสน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กชายอชิรวัติ ฤาชัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กหญิงพรไพลิน บุญสูง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กหญิงรัญชิดา วัดโพน

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงวริศรา สงคราม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กหญิงศดานันท์ แก้วกัลยา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายศักดิดา

์

จันทร์พันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กหญิงปยะวรรณ วงศ์ทา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ถนอมสงัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กหญิงจิดาภา ทองแถม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายณภัทร จ่าทา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงธิดาพร ปากดีหวาน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงนันทพร ชัยนิคม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร สายบุญมี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงกัณฐภรณ์ หว่างพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงจันติมา พาหา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงจันทกานต์ ประทุมชาติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กชายจิตรทิวัส บุญจอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงจิรัชญา ดวงแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กชายจุลจักร สุริวงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงชนิกานต์ สราญรมย์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงชลธิชา กาวน

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กชายชินทัช มาตรา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายณัฐชา อุดมชาลี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กหญิงทักษพร ปานเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายธนภูมิ ประทุมชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กหญิงนภิษา พัวพวง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหลียมจัตุรัส

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงกนิษฐา สาขารัก

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กหญิงจินตภาดา ยศทะแสน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายณัฐชนน เหนือกอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายธนพนธ์ เสริมสาย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายธวัชชัย กอแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิงวรัทยา ดนตรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๘๖ เด็กหญิงสุนันท์พิพัฒน์
สิงห์สา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กชายสุรพงษ์ บุญศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงโยษิตา เครือเนตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ นามมุลตรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา คำควร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กชายธนาธร ถาวันจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กชายธีรัชชา มาตรา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กหญิงนาดา ขุนรงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กหญิงปาลิดา พัฒนชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปุงมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงวลินดา ศรีภุมมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กชายวิทวัฒ สุทธิแสน

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กชายวุฒินันท์ ภูมิประหมัน

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงสุภาวดี แสงใส

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงเบญจพร แก้วสะเทือน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กชายการัณย์ สีหานนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงณัฐชา บุญคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา มหานิล

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๐๔
เด็กหญิงทิพปภา สุโพธิเมือง

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กหญิงบังอร คำควร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงพรพิมล หาชะนนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงพรรณทิภา จอมทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กหญิงลักษมณ บุญเรืองศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กหญิงวิมลประภา ดวงมะณี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงศศิภา เวียงชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงอรจิรา พุธมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กชายฉัตรชัย ไชยรบ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายชยากร รัตนะวงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายชลธี ไชยคิรินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงณัฐพร สุทธิแสน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กชายธนทัต บุตรแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กชายธนพล พันธ์สุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงธีร์สุดา หมีกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงสิรภัทร ดอนศรีโคตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงสุภาพร ไชย์คิรินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายกษิดิเดช

์

คำประชม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กชายกิตติพงศ์ มาตรผาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายณัฐพล วรรณขาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายนลธวัช สังฆะรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายปภังกร ประทุมชาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กชายรัตนตรัย สุโพธิเมือง

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กชายวรวิทย์ โพนสีสม
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายเอนก สารทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ วัดสามขาสันติสุข  

อด ๔๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายณัฐธรณ์ สมสนุก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กหญิงสุทธิศา วรยศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงกรรณิภา บุญประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ เกินดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กชายนฤดม คำวันดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงวรัญญา เม้าราษี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายพงศกร สีแสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายกฤษฎา คำวันดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายพลรวี ทิพโกมล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายอภิวัฒน์ วรรณรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวฮมบุรา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กหญิงเกศกนก อินทกูล

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงจิราวัณ ผาริโณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงธิติมา ชมชัยรัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงณัฐวรา ฮมภิรมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กชายนพชัย แจ้งไพร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กชายบรรลือศักดิ

์

ไสโยธา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายพลพล สารีย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กหญิงพวงผกา อินทร์ยก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กชายมณเฑียร สุเมฆ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กหญิงมัจฉริกา สาธารณะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา สิงห์บุญมี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กหญิงสุภาวิดา ลุนทะลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ ชนะแสบง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กหญิงอรทัย จันดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กหญิงอาวาลี แดงมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงจินดาวัลย์ บุญพา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๕๗
เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์ ศรีเปรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กชายธวัชชัย ลักษณะจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงพรชิตา อาพัดนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๖๐
เด็กหญิงพิยดา สุวรรณา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงมุขธิตา ไสโยธา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กหญิงวรรณศิริ สูงเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงวรรณิษา ก้อนวิมล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงอรณิชา เคนไชยวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กชายยุทธพล ใจทำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายจีรนัย แก้วแสนสินธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กชายสิทธิโชค เจนจบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๖๘

นางสาววริศรา ศรีสวาท

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๖๙

นางสาวธัญญารัตน์ แห่ภูมิ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๘ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๑๗๐
นายนนทฤทธิ

์

กาลวิบูลย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๗๑

นายสุธิพงษ์ บัวผัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๗๒

นางสาวอริสรา ชุ่มยิม

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๗๓

นางสาวอินทิรา ประทุมสูตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๗๔

นายวทัญู ภูทองล้อม
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๗๕

นายพลวัฒน์ นันทะสอน

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๗๖

นายกิตติพงษ์ นิตยโรจน์
๐๑/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๗๗

นางสาวกัญญรัตน์ พรมกุล
๑๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๗๘

นางสาวสินใจ มินะสิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๗๙

นายไพฑูรย์ อันทะละ
๓๑/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กชายเจตชฎา วันทุมมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กชายภักดี เสียงใส
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายจตุรพัฒน์ พวงพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

บุญอภัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กชายพลวัฒน์ เรืองศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ภูมิเพ็ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายนันทฉัตร รูปสม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายณัฐพล จงจัดกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายอนุชา พูลผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายวานุพงษ์ บุญอภัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กชายอมรเทพ ถาวร

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายยศธพร หาญไชย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แถลงคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กหญิงบุญธิตา แร่มี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงสุภาพร อุ่นอก
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กหญิงธัญสุดา อุ่นอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงชุติมา ไชยวาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงรุ่งนภา จรุงพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงลักขณา พินิจมนตรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงชลดา พิชพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงอรวรรณ โพธิรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กหญิงสุกฤตา นามอญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กชายสุพิมพ์ พาลี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายพชรพล นานอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กชายวชิรวิทย์ วงปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๙ / ๑๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กชายอนิวัต รู้บุญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กชายศิวกร จันบัวลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายศิวนาถ จันบัวลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กหญิงอภัสรา พรมมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กชายกรณ์ดนัย ดวงใจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายณภัทร บุญช่วย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กชายทรงพล สิงหเสนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายนครินทร์ แดงอ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กชายปณณวัฒน์ ปนมะณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายอัษราวุฒิ ศรีงาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กชายเอกรินทร์ เสนาโนฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กหญิงชนิดา บุญอภัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงณัฐธิชา ฮามะใส
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงปญญดา เมืองนิล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงวรรณวิสา แสงใส
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กหญิงศิริประภา โพธิศรี

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงอาภัสรา อ่อนละมุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงกัญยารัตน์ เภามณี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายปกรณ์ บุญอภัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กชายศุภลักษณ์ เดือนจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กชายธีระพล พาลี
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายธีรพล ผิวงาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายจรัสพงษ์ บุญอภัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิวสายแจ่ม

๋

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงดาลอน จันนวน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงณัฐพร เสนปอพาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พามี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงจันทวรรณ เฉิดทรัพย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงดรุณี แวงวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงอังศุลี ศรีทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๓๕
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ แร่มี
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายเฉลิมชัย พาลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายประโมทย์ ยอดสิงห์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายธนวันต์ พรรษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แก้วใส

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงศันสนีย์ โคตะมี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงวิภาดา ศุภมงคล
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงนำฝน ทองแสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงอาทิตยา เหลือผล
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงกมลฤดี สงวนนาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงสุภัสสร ไชยวาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.ร.ร.บ้านหนองหลัก จำปาสีหราช  

อด ๔๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงศรัญญา ศุภสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายเดชนุพงษ์ อึงสะกาว
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงกชพร กรงหิรัญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กชายคุณาณัฐ นามวิเศษ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กชายคุณานนต์ นามวิเศษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา พลสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงจิตตา หาวิเศษ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงจิรประภา ภูมิเพ็ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงชลพินทุ์ โสภากุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กชายนันทวัฒน์ พาลี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงนิรภาดา แบบบาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กชายพัชสภรณ์ อ่อนน้อม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กหญิงพิมพกา รูปสม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ อุทธา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายวรชิต รูปสม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงสาธิดา ลักษณะดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนสะงวย วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สุดใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นีระจักร์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงกิติพร บุญทศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายจรภวัน ผันผ่อน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงชยาภา แมดมีเหง้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กชายชัยธวัช สมฤดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา เรืองฤาหาร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงปณัฐฎา แสนสุทธิ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กชายภัทรพล คำคูณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พิมจักเสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กชายวาคินทร์ ใจทน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายศุภชัย สงธิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กชายอติชาติ เพือบุญมาก

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายเฉลิมชัย พระสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงกาลนิกา โพธิไพรสน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายคุณากร เรืองฤาหาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายจักรภัทร ธรรมศาสตร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กชายชญานนท์ ธรรมศาสตร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กชายชาญณรงค์ ชัยมี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ลักษณะเปย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กชายธนวินท์ กงซุย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กชายธนสินธุ์ กงซุย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายพงศ์พล มิงจันทร์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงพัชรรินทร์ บอกบุญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงพาฝน ศรีสมรส
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายวีรภัทร ปทวาท

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายวีรภัทร โพธิไพรสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายสมณัฐ รัตติกาลสุขะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

นนทสิงห์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายเกียรติพล ชาสงวน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กชายกวินภพ ผันผ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองบัวแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ช่างพิมพ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายคมสันต์ คำควร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงฐิติกานต์ เสาไธสงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงธนธรณ ใจทน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กหญิงธนัชญา เครือจันทร์ผา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายพัสกร วันดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กหญิงมนัญชยา สงธิ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กหญิงสุทธิดา บุญสอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงอรสา ช่างสงวน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงอโนทัย ปะวรรณา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กชายเจษฎากร ชืนนา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๐๖
เด็กชายเฉลิมชัย จันทร์ใส

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนำทิพย์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กหญิงกชกร กงซุย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กชายคฑาวุธ ฤทธินายม

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กชายจรินทร์ อินทะชุบ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ผลิใบ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิโชติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กชายดนัย โคทนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงดวงฤทัย ชาเคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายธรรมวัตร บัวเหลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงนัฐฉลดา อุดมผล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงบุษรา บุดสักใส

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงปนัดดา ปลัดเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายภูวดล โสภาที
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ คนไว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กชายรัชชานนท์ ภักดียา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา สีจำปา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายวินัย แก้วเบ้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงวิรัณชลี พาลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แจ่มใสดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กหญิงสริตา ภาษีราช
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพชรนาดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายอนิกรณ์ อุตพุฒ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายอัครพล กงซุย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายเชิดเกียรติ เพ็ชรนาดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กชายเอกราช แสงใส

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายกิตติพงศ์ บำรุงภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงกุ้งนาง ละดาดาษ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงณัฐวิภา บัวภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายทศพัชร์ อรอัฐ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กหญิงพุทธโสภา โตสุนัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กชายภัคพงษ์ ชวนไชลึก
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กชายภูวเนศวร์ แสงใส
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กชายรัฐพล ทวีทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงวนิดา โพธิสาลี

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กชายวรากร พานจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงศรัณย์พร หงษ์วิชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงศศิธร บุญอภัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงสิริวิมล ธรรมขันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี เอียดศรีนวล
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายอรรถพร เพชรนาดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายเมธัส เสมสายันต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนสุวรรณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กชายจารุวิชญ์ วิบูลย์กุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายจิรภัทร ภูเดช
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กชายจุลจักร อดทน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กหญิงชนิดาภา ร่วมจิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงชุติมา โสภาที
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงณัฐธิชา ยานุวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อรกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แผ่นผา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กชายธนกร กงซุย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กหญิงธัญสุดา โชคดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ อุ่นอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

แคนสี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กชายนภัสกร วิเชียร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายนันทวุฒิ คมสัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายปฎิพล นามมนตรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายพันธ์ธวัช น้อยนิล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กชายวรงค์กรณ์ นันทศร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงวราภรณ์ หอมสมบัติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายวายุ สวยรูป
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สายสิงห์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ อรอัฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงสาธิกา แบบบาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กชายอนิวัฒน์ มณีศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงอภิญญา สมแวง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กชายอรรถพล จันทร์งาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงอรัชพร โสภาที
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กชายอัครพล แสงใส
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กชายอิทธิกร กงซุย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กชายเทอดศักดิ

์

อ่อนชาติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงเปมิกา วิรุณพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงเมธาพร เรียนพิษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายไววิทย์ เพชรนาดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๔ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กชายกิตติชัย ผันผ่อน

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายจักริน สีดา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงชุติมา สังสีแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายนาวิน บุญจำเนียร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๘๔
เด็กหญิงบุญญาภรณ์ จันทร์เขียว

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงปยดา วรชินา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายปยะวัฒน์ จันทาสี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายพานุวัฒน์ จำปาศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ จำปาศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ บุบผา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงศศิชา สุวรรณเพชร

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงสุภัสสร สีสอนดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายเอกพจน์ แซ่แต๋
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กชายธิติพล กงซุย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงรัตธินันท์ สันตะวงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พิมพาเรือ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กชายวรัญู สอนสกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กชายสุรกานต์ เปนสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงแอนนา จำป
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงจันทร์วิภา ขุนทา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงดารณี สอนสกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กหญิงธมลวรรณ เก้าเอียน

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายภีระยุทธ สงวนนาม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กชายลัทธพล สุระคาย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กหญิงสุพรัตน์ ไทยภักดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กชายสุภิสิทธิ

์

สำลีลอย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงกนกพร ภาคะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงกัญชริกา ชิดชม

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กหญิงกานต์สินี วิเศษวิสัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กชายคณุตมา มณีจักร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงจันทิมา พาสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กหญิงจุฑาพร ศรีลารักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายชินดนัย ศิริบุญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กชายฐิติกร หาวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีชัยมูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๕ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายณัลทวัฒน์ พรมสอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายทยากร โชคดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีภิรมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ภูมิเพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อ่อนละมูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงปาริฉัตร คำควร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กชายพัชระพงษ์ พาลี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงรุณิญา ชนะสงคราม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงวรัชยา พวงศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงวรัญญา โชคดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงวริศรา สรเสนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายวรุตม์ นามแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กชายวัชพล สิงห์สุธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงสุภัสสรา บุญตองคะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายอภิชาติ สีปานแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กชายอภิเดช กองธรรม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงอาทิตยา นิคม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงเบญจพร แสงทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๓๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นามมนตรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงซาร่าห์ บรรพต
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงญาณภา เดือนจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงดุจดาว ดวงบุบผา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กชายถิรวัฒน์ ราชวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายทรัพย์สถิต ขมวดทรัพย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายธนากร เสียงเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บอกบุญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

สงวนนาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

อาวะสาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายนวพล มุทุกันฑ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายนิรัน พาลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ภูมิเพ็ง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กหญิงปริยฉัตร สูตรไชย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงปวีณา ชาดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายพรชัย ภิญโญจิตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงพรรณิภา บัวผัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๖ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กชายพายุ ผ่องแผ้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงพิศตะวัน ไชยแสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงรักษ์วดี ยอดสวาท
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายรัชชานนท์ มุมสำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กชายวสันต์ สุพันอ่างทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กชายวายุ ผ่องแผ้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงวิลาวรรณ ชนะสงคราม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายศรัญยู คำนวนศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ วรยศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงศุภรัตน์ สงวนนาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กชายสยุมภู ขันคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงสิรินุชญา รักษานวล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงอภิญญา น้อยนิล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ อ่อนละมุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายทศพร หาวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงพรรณนิภา พลเทพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายภราดร ไชยชม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงลลิตา เกตแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงสิณัชชา ผันผ่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงสินีนาถ ผดุงธรรม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กชายกตัญู เนตรภักดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายกิตติพันธุ์ สงคำภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงขนิษฐา ภูล้อมทาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายคมกฤษ สวัสดิผล

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายครรชิต อุ่นจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๗๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำวิเชียร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายฉัตรชัย ทวีทรัพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงชลธิชา ศรีลาวงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายชัยธวัช หงษ์ทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กหญิงณัฐพร ชานันโท
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ บุญโส

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กหญิงณัฐริดา พิมสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายณัฐวรา แสงใส
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ละอองอ่อน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เข็มพิมาย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๗ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กชายทราธร โสภาบุตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กชายธนวัฒ สุขธีรอนันตชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กหญิงนิรมาต ชานันโท
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงปนัดดา กล้าหาญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายปวิตร ทองไชย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กหญิงปญญาพร ชังทอง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงปาลิดา ทวีทรัพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงปยธิดา แท้สูงเนิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงปยมาส บุญสอด
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กหญิงปยะมาศ วัดไชยสงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงผไทมาศ ธิดสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงพรพรรณ ทวีทรัพย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงพัชราภา พรหมคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายพันธกานต์ ว่องไว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงพิยะดา คำเพชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ ชานันโท

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ตาดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กชายภูริ มุกดากิจ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงมณีเนตร มุ่งดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ แก้วคำลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไพศาล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กหญิงวราลักษณ์ บุราณลือ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายวัชรพงษ์ ท่าพิมาย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กชายวายุ กิริยะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กชายศรณภัทร ขันธวิชัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ โยธามาตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขันธวิชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายสรยุทธ คำบ้ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายสราวุฒิ ผ่องแผ้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กชายสิทธิกร ต่างประเทศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำพิฑุรย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กหญิงสุภิญญา งิวใหญ่

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงสุวธิดา โคตรปญญา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กหญิงอภิญญา นาผล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กหญิงอัญมณี แสงตีสุ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๘ / ๑๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กหญิงอาทิชา มีจินดา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กชายอายุวัต คำควร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงอารยา แก่นชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กหญิงเกสรา แก้วคุณเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กชายเจษฎากร ชัยโยธา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๒๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พุทธจง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ทวีทรัพย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๒๗
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ จันทะจร

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงกุลธิดา คึมยะราช
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กหญิงจิรวดี ขวัญทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กหญิงชาลิณี เกลียงไทสง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงณัฐชยา ชนะสงคราม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เอกแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

มีสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงทิพย์วรรณ เอกทัศน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายธนพล จักสวนวัว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กชายธนากร จันทะชา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กชายธรรมรัตน์ จอมทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงธรีภรณ์ เย็นสุรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กหญิงธารวิมล ทวีทรัพย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กชายธีรภัทร แสงนาโก

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงนครียา นนทภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงนิลาวรรณ์ วงษ์อนุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๔๓
เด็กหญิงปนัดดาวัลย์ ทองมูล

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายปวริศน์ จันทา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กหญิงพรนัชชา ชนะสงคราม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ เหง้าสุวรรณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงภวิกา สาขา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงภัทรดา ทัพพิลา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายภัทรพงษ์ คงดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กหญิงภัทรภร สุกรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยวาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงวิภาวินี ตรีเดช
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายวีระพล ชาญฉลาด
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กหญิงศรัณย์พร เมืองจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๙ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เลือยกระโทก

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายศุภวุฒิ ขันธวิชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงสกุณา ผ่องแผ้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายสิทธิพร สอนพินิจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กหญิงสิริวิมล มหาทัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กหญิงสุกัณญา ศรีทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงสุภารวี โคกสี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงสุวนันท์ เหง้าสุวรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงเจนจิราพร เบาะโหล่
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทวยแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิงหัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ภูมิเรืองศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ ทุ่งฝน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กชายบดินทร์ ทวีทรัพย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กชายพงศกร กล้าหาญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายพงศ์พิช บุญอภัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายพรวนัส ปเถาะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงศรัณย์พร เหง้าสุวรรณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายอัครชัย ศรีลาวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายอุดมพร คำควร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กชายเกริกเกียรติ นาคะอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กชายเอกอมร โสนางาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กชายชัยยุทธ ศรีสบาย
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กชายทินกร อรัญเสน
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงธนพร ผันผ่อน

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงธนพร โคตะมี
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงประภาพร สีสงัด
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายพลวัต ไชยสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายพิทยเทพ ไชยวาน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายภาณุ สงคำภา
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายภารดอน บุญเกตุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายยุทธนา คชสาร
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๘๘ เด็กหญิงวงศ์วิไลวรรณ
ฐานะดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงวรนุช สุดใจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๐ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๕๙๐
นายวศิน นามแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงวิยะดา โพธิไพสน
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กชายสุเมธ ถือวุธ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงอภิภาวดี กวงคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายอาทิตย์ ชานันโท

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายเมธี ภูมิเรืองศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงเอืองเงิน

้

พรหมสาขา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ มูลมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงกฤตพร ทองทุม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายกวิน ยางศูนย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงจรัญญา ผลทับทิม

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กชายจักรพันธุ์ กองณรงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กชายจิรภัทร เริมศรี

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กหญิงชลดา สีดาวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กชายฐานิษ โมระสาก

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ลิวละคร

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กชายธนาชล ธรรมะลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กชายธีรพล ขาวขันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กหญิงปวีณา เนตถา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กหญิงปาริษา ปวงปะชัง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กชายปยะพงษ์ จันษรจักร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายพัฒนพงศ์ ประมูลจักโก
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กหญิงพิมพิกา เทียบคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงภัทราวดี จินดาอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กหญิงวรรณิกา ทัศมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สันวิราช
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กหญิงวิภาพร หลักคำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วคาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กชายสุรพัศ แสงรุ้ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงอรดี อัคฮาด
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กชายอาทิตย์ สุวรรณโคต

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายอำนาจ เยาวะเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ ติดนอก
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ คนาเถ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กชายเจตนิพิฐ คนาเถ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๑ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๖๒๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จุปะมะนัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๒๖
เด็กชายเทพประพันธ์ โชคมลทิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงกนกอร ปตตานี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กชายกฤษฎา ขันอาสา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กชายคุณากร นันทมาตย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กชายจตุรพร สุขสร้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงญาดา หลักคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กหญิงฐิดารัตน์ ภู่หว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กหญิงพัชรีย์ สุทธิประภา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๓๔
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

รอดพรมมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กหญิงมัลลิกา ชมภูราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กหญิงรัตติกาล ฮังกาสี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายอนันตศักดิ

์

การถัก
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กหญิงอภิญญา พึงเย็น

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กชายควรชัย สุพรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา ภูนางาม

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงชฎาภรณ์ เตจ๊ะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กหญิงชลธิชา กูลเดช
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีเชียงสา
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงธันวา บุญญาติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงปาลิกา ปตตะเกษา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูเวียนวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงพรไพลิน จันปดถา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กชายพีรพล มังคะรัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงวนิดา รัฐหล
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กหญิงวิกานดา ทองดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กหญิงศลิษา มาสะโถ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงศศิธร กองสำลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ เจิมขุนทด
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงสุชานันท์ อินเพ็ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายสุทิน ดินจันทึก
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กหญิงสุนิตา ตะบุญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา สิทธิชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กชายสุภสร ศาลาสิม
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กหญิงสุภาพร สัตย์ศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๒ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงสุวรรณมาลี ศรีบุญธรรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงหฤทัย มังคะรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงอัมพร ดาริรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา ขุนเรศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา ชืนชม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๖๕
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ศรีวิลัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงแสงเพียน อาดธานี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๖๗

นางสาวกรรณิกา บุญภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๖๘

นางสาวกาญจนี บุญยืน
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๖๙

นางสาวจารุกัญญ์ สาคร
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๗๐
นายจิตกร ภูคงทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๗๑

นางสาวจิตรกัญญา น้อยมะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๗๒

นางสาวนันทยา ตุ้มคู้ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๗๓

นายนิรันดร์ คุณรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๗๔

นางสาวประภัสสร ขันธะวิชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๗๕

นางสาวพนิตธิดา มหาดไทย
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๗๖

นายภูธเนศ บุญเหลือม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๗๗

นางสาวรัชณู พลอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๗๘

นางสาวรัชนีกร ภาวงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๗๙

นางสาวรัตติยาพร ดวงจำปา
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๘๐
นางสาวลักษณารีย์ ผาสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๘๑

นางสาววรัญญา จันทรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๘๒

นายวุฒิชัย กัสสุกา
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๘๓

นางสาวศิริลักษณ์ มงคลพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๘๔

นางสาวศิริวิภา ชูประยูร
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๘๕

นางสาวศุทธินี สิมสีดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๘๖

นายสุทธิพงศ์ อังกาบกิง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๘๗

นายอนุสรณ์ ชุมจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๘๘

นางสาวอันนภา สมฆ้อง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๘๙

นางสาวอาทิตยา ภาวงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๙๐
นางสาวอินทุอร คำมูลคร

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๙๑

นางสาวเจนจิราพร โชคมลทิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๙๒

นายกิจติพงษ์ โทเพ็ชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๙๓

นายทศพร พุทธแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๙๔

นายทีปกร มาตรมงคล

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๓ / ๑๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๖๙๕

นายธนพล บุตตะอินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๙๖

นายธนพล มาโดน
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๙๗

นางสาวธนัชชา สีหาโคตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๙๘

นายบุญญฤทธิ

์

ขันธะวิชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๖๙๙

นางสาวปภัสสร หวังห่วงกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๐๐
นายปวรปรัชญ์ โพนสีสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๐๑
นายพัชรพล ภาวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๐๒
นางสาวพิสมัย จันทะมัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๐๓
นายยุทธนา จำปาหอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๐๔
นายวรวุฒิ ประการแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๐๕
นายศรัณู เริมศรี

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๐๖
นางสาวศิริญานันท์ ภาวงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๐๗
นายอดิศร ชัยปา

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๐๘
นายอธิศ มินทะระ

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๐๙
นายอธิส โตนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๑๐
นายอนุชา มังคะรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๑๑

นางสาวจิราพร ภูนางาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๑๒

นางสาวชลาไล ไชยยายงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๑๓

นายดนุพล ลุนโสภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๑๔

นายทรงศิลป ยุบลไสย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๑๕

นายทวีสิน กรินตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๑๖

นางสาวนีราภา อักษรดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๑๗

นางสาวพรรทิพย์ แก้วศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๑๘

นางสาวรัตติยา คนาเถ
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๑๙

นางสาวราตรี กองทูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๒๐
นางสาววิพา ชาหนองอ้อ

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๒๑

นายวีรพงษ์ โนนทิง
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๒๒

นายศรุต กัสสนุกา
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๒๓

นายสิทธิเดช ชัยกอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๒๔

นายอนุวัตร สมตน
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๒๕

นายอภิสิทธิ

์

เศรษฐ์สโรช
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๒๖

นางสาวอรชรณ์ แพงดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๒๗

นายเกียรติศักดิ

์

จันลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๕๙/๕๗๒๘
นางสาวเบญจวรรณ พันธ์เหนือ

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๔ / ๑๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๕๙/๕๗๒๙

นางสาวเสาวนีย์ กิงสาหัส

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๕ / ๑๖๕

้

http://www.tcpdf.org

