
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๒,๘๒๙ คน ขาดสอบ ๖๘๙ คน คงสอบ ๒,๑๔๐ คน สอบได้ ๑,๓๕๘ คน สอบตก ๗๘๒ คน (๖๓.๔๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๐๐๑
นายจักรพันธ์ วันเจริญ

๐๕/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๐๒
นายบุญมี อะปะหัง

๐๘/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๐๓
นายวินัย แก่นโพธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๐๔
นายสมศักดิ

์

โสภา
๒๘/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๐๕
นายหนูเจน บุญโสม

๐๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๐๖
นายอดินันต์ ศิริสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๐๗
นายอภิวัฒน์ สุนทรค

๐๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๐๘
นางสาวนารี ศรีภูแพน

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๐๙
นางทุมมี มนตรีอุปถัมถ์

๒๐/๐๒/๒๕๐๓
เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๑๐
นางสาวดวงนภา ฝายชาวนา

๑๙/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๑๑
นางสาวปรัชญาพร ลาวรรณา

๐๓/๐๕/๒๕๐๗
เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๑๒
นางจุฑามาศ พิมพ์พันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายณัฐพล กิงพุ่ม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายเอกพันธ์ เสาเมืองทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายวรวรรธน์ โยธานัก

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายศิริศักดิ

์

สาทะวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงแสงเดือน ดำเวียงคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงโยษิตา ไชยคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงพรทิตา แนบสันเทียะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๒๐
นางสุนิสา ธรรมโกลัง

๓๐/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง

วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
 

อด ๔๖๖๐/๐๐๒๑
นางพรทิพย์ แพงยา

๒๒/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๒๒
นางอัมพร ธงภักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง

วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์
 

อด ๔๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ยิงคงดี

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงจิรัชญา ขุสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงนิภาพร คำกันหา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดสังคาว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงพรทิพย์ อันทร์สะอาด

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดสังคาว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงวราลักษณ์ บาแง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดสังคาว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายธันวา ทองจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายอนิรุธ เชียวชาญ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายเอกพล วงษ์พิมพ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายนันทยศ ทาแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายธนพล อินลา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายจักรกฤษฏ์ ชุมสีแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายพนมพร อินลา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายสหรัฐ ลาดเหลา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายชินวัฒน์ คะเนวัน

๒๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงปณิตา ตะครามจันทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงสุรนาท แก้ววิชิต

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงจันทร์สุดา วงศ์พิมพ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงวาสนา แนมขุนทด

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงณัชชา ไหวพริบ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงสุพัฒตรา เชียวชาญ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุตรแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงอรทัย อุ่นแสง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงสุนิษา ใจใส

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงสุภาวินี เอกจันทึก

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๔๗
นางคำกอง สำราญจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๔๘
นางบุษบา ช่วยแสง

๐๗/๑๐/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๔๙
นายสุรพล ศรีจันทร์

๒๕/๐๓/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๕๐
นางจุฬาลักษณ์ เศวตวงค์

๑๘/๐๕/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๕๑
นายไพรัช ประดิษฐ์ด้วง

๐๕/๑๐/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๕๒
นางบุษบา แสงลี

๒๘/๐๖/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๕๓
นางสุดาวรรณ กงเพ็ชร

๓๐/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๕๔
นางจิราภรณ์ ตรีวรเวทย์

๑๓/๐๙/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๕๕
นางกรรณิการ์ แสนโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๕๖
นางสาวบุญญาณี ปราเหลา

๐๖/๐๘/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายชัชวาล อ่อนตาจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายวุฒิชัย ติงรุ่งเรือง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายธีร์รวัช โยจำปา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายธีรภัทร สิมสีดา

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงทิพย์ฤดี พรมตา

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงธาริกา ทนทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงปาริชาติ อินแก้ว

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ใยสว่าง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงอาภาพร ปานบุญเกิด

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงธิติมา หนูสี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงปวีณา เพ็ญศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงอริสรา กุญชรน้อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงอรอนงค์ เหล็กเพชร

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๖๖๐/๐๐๗๐
นายชานนท์ ไผ่ปอง

๑๒/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๗๑
นางสาวทิพย์วัลย์ วงค์แก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๗๒
นางสาววรัญญา แสนรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๗๓
นางสาวสิริยากร อุปโคตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงวิไลภรณ์ วงค์แก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายไกรวิชญ์ สมทรง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายจิตรภณ จันทะปะขาว

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงชุติกาญน์ ดาขาว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงบุษบา อะนุเข้า

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายปริญญา ประวัติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงปาริฉัตร จำปาทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงพรรัตน์ วิเศษขันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงพัชราภร ไชยรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายภูริณัฐ สมศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงรัตติกาล ดอนประดู่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงสิริวิมล สีทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายสุพกร สุนมนาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายสุริยา ดาขาว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายอัษฎาวุธ สีทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายวิษณุกร พลไกร

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายกัมพล คนึงนิต

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายสุทัศน์ คำทะเนตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงลลิตา รักษานนท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงจารุณี งามชมภู

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงนัฐวิภา คนงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เนือง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายวิศรุต เหล่าผง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายสิทธินันท์ มุริกา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงทิพย์ยุพา แก้วสุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงนลิน อินทฤชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงภาวิกา บุตตสอน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงวิภาดา โภคชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงอารียา ศรีวิเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พลเพชร

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายยุทธพงษ์ ศรีพินิจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายศรายุทธ บุญตา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายอุดรเดช คำวิเศษ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายยุทธวิชร์ เหล่าที

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๑๐๘
นางสาวกาญจนา จิตรวิขาม

๐๙/๐๔/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๐๙
นายครรชิต ฤทธิศรี

์

๑๐/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๑๐
นางสาวจันทร์พิมพ์ สุวรรณจักร

๑๗/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๑๑
นางสาวจินดา นาพา

๑๘/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๑๒
นางสาวจิรชยา สิทธิชัย

๑๘/๑๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๑๓
นางชนรดา ธาตุไพบูลย์

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๑๔
นายชาคริต พิณสมบัติ

๒๑/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๑๕
นายณรงค์ วันพิชชะ

๒๐/๐๗/๒๕๒๐
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๑๖
นางดรุณี พิณสมบัติ

๐๖/๑๐/๒๕๐๒
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๑๗
นางสาวธัญญามัย วันโย

๐๗/๐๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๑๘
นางนพรัตน์ อุไร

๑๖/๐๙/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๑๙
นางนิตยา ชัยชิต

๐๓/๐๗/๒๕๐๔
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๒๐
นางสาวนิภาพร จิตรวิขาม

๑๗/๐๕/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๒๑
นางสาวนิภาภรณ์ อินทะสร

๒๒/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๒๒
นายบรรจง นันทะสุทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๒๓
นางสาวบุญญรัตน์ ยิงคงดี

่

๐๓/๐๔/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๒๔
นายปฏิญญ์ นิตยาชิต

๓๐/๐๗/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๒๕
นางสาวปฐมาภรณ์ ปลัดศรีช่วย

๒๐/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๒๖
นางปณิตตา ด่านระหาร

๐๙/๑๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๒๗
นางสาวปพรศรี หัสดี

๑๔/๐๙/๒๕๐๘

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๒๘
นางสาวปภัชญา ไชยโพคา

๒๒/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๒๙
นายปญญา อุไร

๐๒/๐๓/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๑๓๐
นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๓๑
นางพานิชย์ ยวดยาน

๑๔/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๓๒
นายภูมิ แก้วสวนจิก

๐๖/๐๙/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๓๓
นางสาวมณฑิรา จันทร์กอง

๓๐/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาวมาลัย พฤฒิสาร

๑๙/๐๓/๒๕๐๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๓๕
นางสาวยุภาภรณ์ มังมูล

่

๑๔/๐๕/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๓๖
นางสาวล่ลาวรรธก์

ี

เหมะธุลินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๓๗
นางวราภรณ์ พิทยาวิสัย

๒๕/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๓๘
นางวันเพ็ญ ทองดี

๐๑/๐๔/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๓๙
นางสาววิภาพรรณ บุญเกศ

๒๓/๐๙/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๔๐
นางสาววิไลวัลย์ แสนเขือน

่

๑๑/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๔๑
นางสมเสมอ ชาวหลุ่ม

๑๕/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๔๒
นางสาวสุดาภรณ์ รอดชมภู

๐๗/๐๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๔๓
นายสุทธิพงษ์ แก้วทำมัง

๒๓/๐๔/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๔๔
นางหอมหวล ฟูมบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๔๕
นายอดิศักดิ

์

นาชัยเพิม

่

๒๓/๐๗/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๔๖
นายอภิเชษฐ์ ผาจวง

๒๗/๐๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๔๗
นางอารุณี คันธบุปผา

๓๐/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๔๘
นายเกียรติศักดิ

์

สีดา
๑๘/๑๐/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๔๙
นางสาวเบญจวรรณ แสงสว่าง

่

๐๙/๐๘/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๕๐
นางสาวเสาวนีย์ แสงใส

๐๕/๐๕/๒๕๓๐
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๕๑ ว่าทีร้อยตรีเอกลักษณ์

่

ปุณณบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๕๒
นางแสงรวี ปุณณบุตร

๓๐/๐๖/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๖๐/๐๑๕๓
นายณัฐวุฒิ แก่นแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๕๔
นายวิชาญ กล่อมจอหอ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๕๕
นายศุภโชค ทุ้ยแป

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๕๖
นายพัชรพล กาดนอก

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๕๗
นายพีรพัฒน์ ตาลสมรส

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๕๘
นางสาวสรรยา ฮวบกระโทก

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๕๙
นางสาวณัฐวิณี ศรีบุญเรือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายปรัชญา นาคจู

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายเจษฏาภรณ์ มัครมย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายธนัญชัย พิลา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

เจริญสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายพัชรพล จรุงพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๔๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ละเอียด

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ กุขุนทด

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายชลสิทธิ

์

สายตา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) วัดศรีนคราราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลีนาท
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายอรรถพร ไทยวังชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกียรตินอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายชินวัตร จันทร์ปญญา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายพงศพัทธ์ จันทโมคา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ตาดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายจักริน อินทวิชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายปริญญา วิเศษศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงยุรนันต์ โพธิศรี

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พริงชัยภูมิ

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงมนทิลา ศรีระวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงนิตยา จันทรเสนา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงวนัณฐ์ญา รอดทุ่ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงสุธาศิณี ลีทองดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงรวินท์นิภา ไทยเจริญพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายอัษฎาวุธ รักษาศิริ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๘๔
นางสาวสมปอง สืบสร้อย

๐๙/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายเจษฎา นฤทัต

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายธวัชชัย นาแสวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ศิลารัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายอานนท์ ชินสงคราม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ นามสุดตา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายจิรพัฒน์ ภูหวา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงสาลินิล มาวิเศษ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงสุภัชชา สลาพิมพ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงกนกพร มาวิเศษ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงบุญทิพา มาวิเศษ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายภูวนาท ทากุดเรือ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายเกริกพล บุตตะกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายศิระศักดิ

์

จันทสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ โรจนสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายณัฐนันท์ มาตรสุริย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายญาณวรุฒน์ ผุยทา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา ตระกูลรัมย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงพิชชาพร โชตะวัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงอังคณา โง่นทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ไกยแจ่ม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ทองฟก

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงณัฐนิสา เฉยพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงเนวิดา ภูชะหาญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายจตุรงค์ อุตตะพุทธ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายวิภาวัฒน์ เบียดอนเรีย

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายธนากร ชาวาป

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายนฤเบศน์ ดีสินธุ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ วงษ์ดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงชลธิชา

เหง้าพรหมมินทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงปยภัสร์ สุวรรณภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงพัชรพร ภูแซมโชค

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงกัลยา สีหาโคตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวรรณิภา บุญมา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทร์เล

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงวริสรา จันทร์ไตรรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายธนภัทร์ ฤทธิมหา

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๒๑
นายวิษณุ ดลรัศมี

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๒๒
นายอรรถชัย สรวงศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๒๓
นายธนพล วงษ์ก่อ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๒๔
นางสาวศุภาวรรณ พนาวัน

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๒๕
นางสาวนัฐนันท์ ทองโคตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๒๖
นางสาวสิริวรรณ ลาโสภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๒๗
นางสาวอารียา เรืองอยู่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๒๘
นางสาวทิพวรรณ มูลปาก

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๒๙
นางสาวฐิติมา สินเธาว์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงวิมลศิริ สุริยะจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายชิตติพัฒน์ อุ้ยปะโค

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายรัชชานนท์ ใจทน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงจีรภา ธานีกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุมิตรตา นันทะคง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายอภิวัฒน์ หลงพลอยพัด

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายอภิวัฒน์ แน่นอุดร

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายธีรภันร แย้มยิม

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายจินตเทพ น้อยคำมูล

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คุณโกทา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ประเสริฐสังข์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายวรวุฒิ บุตรโยธี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงสณิตา จันทสุนี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงแพรนวล โมชัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงมุฑิตา โภคาพาณิช

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงวิสสุตา โภคาพาณิช

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงจินตนา ขันทะแพทย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงศิรินทรา ช่างปรุง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายจักรินทร์ โพธิศรีเนา

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายวิฑูรย์ ภาวจันทึก

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ละคร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงชมพูนุช บุญทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงนำฝน ชนะคช

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายณัฐพันธ์ คุณโกทา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายเกียรติยศ จันทำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายกัมพล ชนะมินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายไชยา เก้าศักดา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงกัญญาภัค โคตรมณี

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงจิรารัตน์ หลงพลอยพัด

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงพงษ์นภา จันทรเสนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า วัดโพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงอรสา สังสีมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงขวัญจิต ศรีบุญโฮม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงประภาภรณ์ ผาทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภูสนธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงจิดาภา พลวาป

๐๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงนรินทิพย์ ศรีภูวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงพรกนก บุญเกิด

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงลลิตา ซือ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายเคน

อันเดร สุวรรณศรี ๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายศิวะ ศรีหัวโทน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงพรรภษา เกษศิริ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ น้อยนาง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายนพคูณ ดีเรือน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปง
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายเอกสิทธิ

์

กุมไธสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปง
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายพัชรพล กมลคราม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปง
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายสมเจต สิงห์หล้า

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปง
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงณัฐริกา โบราณกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปง
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายคฑาธร สีหาทิพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปง
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายคาวี วรรณพัฒน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองปง
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายสิทธิชัย จันทรเสนา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองปง
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายพีระพล วิเศษ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองปง
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงสุมินตรา บุญลอด

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินณวงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายวันเฉลิม บุญลอด

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตะบองเพชร

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงณัฐธิดา พานชัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงชลธิชา ไอยรา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายอภิวัฒน์ วรรณวงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายปานณวัฒน์ โสภากุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงรุจจิรา กล้าหาญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ไชยวรรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงกรรณิกา จรูญวัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หีบแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายบรรพต ดวงดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายชานนท์ ศิลาคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายพลอนันต์ ศรีนาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายรัฐภูมิ มุกดาหาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงสิริยากร ภูจักรเพชร

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงประภาพร ภู่เปลียน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ศรีนาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ดอนเกิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงญาณิศา มูลทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๓๐๒
นายศรชัย ชัยภักดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายธนกร เรืองไทย

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงนลินนิภา บุญเผย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงพิยดา ด้วงทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงมาริสา เก้าศักดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงวรารัตน์ หีบแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นามราช

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
วัดลุมพินีวันวราราม

 

อด ๔๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายสราวุธ คชรมย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงกรม วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายอนุชิด ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงกรม วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายอนุพงศ์ อินนาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงกรม วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายอนุชา รัตนพลที

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงกรม วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายจตุพร คำชารี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงกรม วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ม้วนสูงเนิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงกรม วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงวรรณนิสา มยุรส

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงกรม วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงสุจิรา สุริโย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงกรม วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงขวัญชนก เทสัตพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงกรม วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ บัวหอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงปาณิสรา ระวะใจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา การุณรักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงนรันต์รัตน์ โกสุม

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยนาค

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงสวิตตา ภูบัวดวง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายจรารุวัฒน์ หม่อยหลง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายเมธิชัย เหลือวิชา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายอติชาต ทมินกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ ตูมใต้

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงชยานี หัดถาดล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายจักรพงษ์ พรหมที

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ จำป

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายธวัชชัย สมพร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายศุภกฤษณ์ มูลมาตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายศุภชัย ภูเวียงแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ ปจจังคะตา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมกาบทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงจิราพร ภูกาบทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยโชค

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงไปรยา ทองใบ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงชนากานต์ โคตรเสนา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงนวนันท์ โสมาตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายภัทรภณ มูลอามาตย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายภูวนัตถ์ ศรีโลเลียว

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายอภิเชษฐ์ ทองคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายวีระยุทธ ชลเจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายธีรดลย์ ศรีสุโคตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายอัฎฑพร ท่อนทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายภูริพัฒน์ ไชยพรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงจิตนาถ ชาวดง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา สุขันชา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีโพภาค

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๕๑
นายเริงศักดิ

์

จันทร์สะอาด
๐๕/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงภัคจีรา ไวคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงพิมพ์อร ตางจงราช

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงสุจิรา ภูกิงหิน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุวรรณเพ็ง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงปยะธิดา แข็งขัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงภัทรศยา ศรีสุโคตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงศิริประภา เนืองสุมาลย์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงจุฑามาศ วรศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายภัทรพงศ์ กรคร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายศุภรัตน์ อ่อนสมบัติ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงธนาภา จำปาลี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงลลิตา ฝายปด

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงสุจิรา เมืองแสง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงอริสรา มงคลสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงอสมา ยาวาป

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงขวัญจิรา เทียงธรรม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงเนตรนภา พรมวงษา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงศิริมา เวียงแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงสุธิมา โคกสีนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงสุธีรา สีทน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายเมืองหลวง สีทาพุด

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงอนุธิดา บุญเต็ม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายปวริศร ช่างหล่อ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงปนัดดา จันบาน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๗๖
นายสมจิตต์ ดาสุโพธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๐๔
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๗๗
นางอำนวย คำชารี

๒๑/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๗๘
นายศักดิสยาม

์

เพ็ชรแพง
๒๓/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๗๙
นางปยรัตน์ เรืองวงศ์วิทยา

๑๗/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๘๐
นางวิไลลักษณ์ นารี

๑๗/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายพัสกร เขียวลู

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายณัฐพล อังคะพนมไพร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายศตวรรษ มณีรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงลักษณพร ข่ายเพชร

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงมนัญชยา สามารถ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงพัชรี นามวงษา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายสิทธิพล นามศิริ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงนันทวัน โพคา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงปราณปริยา กุตัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงสุชานันท์ สืบโสดา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายสหรัฐ แก้วไกรแสง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายเทิดศักดิ

์

เวชภัณฑ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัดเจน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงปณฑิตา วงษ์หาแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงภัทรนันท์ งานจตุรัส

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงสิรินทรา เฉลียวรัมย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงกุลธิดา สุวรรณจำรูญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ กองนาง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายรุจิกร โรเด

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายภาณุมาศ หลวงนา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายนิกร ประทุมชาติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงภัครมัย ไตรมณี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายกฤษฎา ไชยมนตรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงกัญธิมา ฉายาพัฒน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงบุษบา โพธิวิเศษ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายอนุสรณ์ อุดตะกะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายสรยุทธ ข้อยุ่น

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายพิชญะ บุญประเสริฐ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายชานนท์ จันทร์แจ่ม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายชนินทร์ เนตรนาง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายอรรถพร กมลละคร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงนิตยา ทวีชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงใกล้รุ้ง แก้วเกิดมี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ สาระจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงชนิกา ภู่มณีย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วงละคร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงวรัญญา ชาญนรา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปญญาใส

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงขวัญข้าว สุขตะกัว

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงวิกานดา คำเบ้าเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หล้าแรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงปยะนุช เติมสุทา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายพัชรพล ทายิดา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายอดิเทพ คำกอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายธีรภัทร์ โสวาป

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายทินกร ลุนจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายลัทธพล รักษาคุณ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายอริย์ธัธ กันทาทำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายเทวราช กวีกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายอัมรินทร์ ศิริษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายอำพล ลุนราช

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายธนพล นาชัยเวียง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงนาตยา พรมดวงศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงช่อลัดดา บุตษราคำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงพุธชาติ ศรีเกียรติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงพนิดา ขันนางลำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงรริตา หล้าพรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงวฤณดา อสุรินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ ธาตุไพบูลย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายอนุสรณ์ คำเฮือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงกมลชนก วิชัยวงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงชุติมา โยทะคง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงวรัญญา วงษ์สุวรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายเกริกพล ชุนบุญมา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงพิชญา ชมภูราช

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายมนัญชัย โพธิสุวรรณ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายฤทธิชัย อุนารัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายธนพลธ์ วงศ์สีทา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงสุณิสา สุขครีพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายชัยวัฒน์ บุตตะไทย

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายชัยธวัช บุตตะไทย

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๕๒
นายสุริพงษ์ พันสายยอ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายภาคิน ภูมิวัน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายภูริภัทร สุวรรณโคตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายพงศกร บุราโส

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายกังวาน วัชโรสินธุ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองแสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธนทัต ไพศาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายธีระชัย ธรรมโส

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงนิพาดา โง่นชาลี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงสุนันทา ฤาจิตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงนริตา กระทุ่มขันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงชนาภรณ์ แหมไธสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงชลธิชา ประมันโต

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงวิภาดา ขันโคกเครือ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงเขมริสรา เกิดเพชร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงนริศรา อุดตะกะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายภราดร เจ๊ะมุสา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงเบญวรรณ ยืนสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายสุริโย บุตตะโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงชฏาวัลย์ สัตตะโส

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงนนทพร แซ่โค้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายปติพงษ์ โคตะมี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายทักษ์ดนัย น้อยนิล

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายธนวัต วงศ์โท

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายพุฒิพงษ์ นรากุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิลากัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายคมสันต์ สอนสกุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายคมสัน หมืนหาวงษ์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงสราสินี คุยบุตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงวริษา คุยบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุตราช

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงฐิติพร คุยบุตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงขวัญชนก กองแสน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทร์สด

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงสุภาพร นะวะศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงอชิรญา ภูมิน้อย

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงไพรหงส์ คุยบุตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงอัฐภิญญา การะรัมย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายกิตติพศ น้อยนิล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายอาชานนท์ ภูพวก

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายมนัสชัย ยนต์พันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายอานนท์ คุยบุตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมฉวี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายปรีชา บุญวิเชียร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายฤทธิพร เพชรแสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายณัฐพล แสนพรม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายภูรินทร์ เค้าสีดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายพิริยะ วรรณกุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงวรรณภา ผ่านชมภู

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงศศิกานต์ พันสะวะนัด

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงพิชชาภา สามาลย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงนำฝน ศรีทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงพิยดา บุตรอินทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงสุพรรณษา สุวรรณปา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุนิษา บุญโยธา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ไกรหาญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายกฤษฎา พฤกษาสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงอุวารี วรศิริ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงวิสสุตา วิชาฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสริฐสูงเนิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถำวาป

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา ทิพย์เสถียร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายรพีภัทร ชมภูราช

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕ / ๔๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ หลักคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายอมเรศ วรรณกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายสิรภัทร วัฒนากลาง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงอภิญญา หลักคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายสุริยะศักดิ

์

ศรีนาเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงปรียาภัรท สักกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงทิพย์ธิดา อุณวงศ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายณัฐดนัย วรรณกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายชัชพงศ์ สว่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัฐนิชา ร่มวาป

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงกฤตาภรณ์ เพ็งคง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงวันวิสา ฤทธิรุ่ง

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายนุติโชติ มูลติกะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายคามิน ดิษสง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายชานนท์ ปราบศัตรู

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธนดล พาพินิจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายธราดล พาพินิจ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายนวพล วันอุดม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายปรีดา คำสีแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายพงศกร ใจขาน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายสมพร พลดงนอก

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายอนุศิษฎ์ ผ่านใหญ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงกัญจนพร สุวรรณไกรษร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงจีรติ ขาวหล่อ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงฉันทิศา ดวงเอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงณภัสรา รัตนประเสริฐ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงธนพร บุญประกอบ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงพิมลวรรณ คำเลิศ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงรจนา แก้วพล

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงรัชฎาพร ดีจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงวรรณิษา จันทิชู

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงอนงรักษ์ คันธี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงอนุชิตา โต๊ะหมอ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ เวียงอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงอินทิรา ชัยสงค์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖ / ๔๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายกัมพล เรืองหอม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายชญานิษฐ์ สารทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายธนธรณ์ นามวงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายธิเบต บุตรรักษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายนราธร พลราษฎร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายนิรุจ กาล้อม

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายพงค์พล เกษรลำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายวีรพล บุคคล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายสุวสันต์ คนบุญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายอนนท์ ราชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายอโนชา ก้อนพิลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเหล็ก

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แก้วสีหา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงวิภาวดี ทองตัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๖๔
นายธีรพงษ์ ลอยบัว

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๖๕
นายอภิชัย ผ่านสำแดง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๖๖
นายชโลธร หมืนแก้วคราม

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๖๗
นายพรสวรรค์ ขุนประเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๖๘
นายธีรภัทร์ ศรีแก้วนิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๖๙
นายภานุกริช ชาวดร

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๗๐
นายเทวา ตาทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๗๑
นายภานุพงศ์ นนทะแสง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๗๒
นายภคิน แก้วกงพาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๗๓
นายอภิชิต พรมภา

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๗๔
นางสาวพรไพลิน นามมุลตรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๗๕ นางสาวอัจฉราพรรณ โง่นแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๗๖
นางสาวธารทิพย์ นาเมืองรักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๗๗
นางสาวสุชาวดี แก้วสีหา

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๗๘
นางสาวพรทิพย์ บัวทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๗๙
นายภานุพงศ์ ทองโชติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๘๐
นายจิรวัฒน์ แดงซิว

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๘๑
นางสาวเนยะดา อินอุ่นโชติ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๘๒
นางสาวมณฑิตา บัวระภา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๘๓
นางสาวธิตินันท์ อุทัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๘๔
นางสาวจิรภิญญา จันทะบาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๕๘๕
นายนัฐพงษ์ ภารไสว

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๘๖
นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์จวง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๘๗
นายทินกร กุลเสนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๘๘
นายอัครพล เทพชนะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายนวพล ใหญ่แสนอ้าย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายวิษณุพงษ์ เนาศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายปญญา ขจร

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เหลาแตว

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงอรปรียา ทิศสุวรรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงพรนภา เกิดมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายกัณฐกวี สีหอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายสิทธิชัย นันทะโคตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายทรงกฎ สายเลน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงกานต์ติมา ใหญ่แสนอ้าย

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงรินรดา สุพรมดิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงจีระพัฒน์ นามวงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงพิชญธิดา พืนพันธ์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๖๐/๐๖๐๓
แม่ชีกนกทิพย์ ไตรสุภา

๑๕/๑๑/๒๕๐๗

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๖๖๐/๐๖๐๔
แม่ชีเรืองรักข์ สุขอนันต์ทวี

๑๗/๐๒/๒๕๒๖

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๖๖๐/๐๖๐๕
นางสุวคนธ์ สมวัชรจิตร

๐๔/๐๕/๒๔๙๖

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๖๖๐/๐๖๐๖
อุบาสิกาอุทัยวรรณ พบกระโทก

๑๕/๐๖/๒๕๑๐

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๖๖๐/๐๖๐๗
อุบาสิกาสิริมา เตชะนิติ

๑๓/๐๖/๒๔๙๓

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายภานุพงศ์ บุญมาก

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายธีรภัทร ชาวอุบล

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายวรเมศ เจริญสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายยศกร เนาวเพชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายเดชทัต เจริญโอสถ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายไวพจน์ ลาสิงห์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายองค์กรณ์ ชาวอุบล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายไชยา ปองพาล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีเทศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร โล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายไกรวิช ชาวอุบล

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงจิดาภา ทองทิพย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ นำเทียง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายอัครพล ผ่องใส

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายนพฤทธิ

์

จันทร์สด
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายพิพัฒน์ ช่างช้าง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายอนุชิต ทิพย์สุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมกูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงภาวินี บัวบาน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงอารียา ใจเทียง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงสุภาวดี หลวงถนนเจริญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงนิรัชพร วงศ์แก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงสุชาดา พุฒตาลดง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงรามิล เหลาทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงเขมวิกา อุบลบาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงพิยดา เนาศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ แพงน้อย

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายจรัญ สุทธิแพทย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายธนายุต ถีจอหอ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงศิริวรรณ แพงน้อย

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงสุภารัตน์ เรือนใส

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงจิราภา สิงห์วงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แพงน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายต่อเกียรติ พันธ์ชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ เหลาแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงสุวิมล วงษ์สุวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงดารินทร์ นันทะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงดลศิริ ชัยภูมี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วสุวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๔๗
นางรัชนี วิขิตนนทการ

๓๐/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายธนกร อ่อนนาหาด

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ปฏิธันยธรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายมนัญชัย พุฒซ้อน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ศรีออน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงญาตาวี ผิวสว่าง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อินทจำปา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ ชาวดร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงกาญจนา ศรีทุม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๖๐/๐๖๕๗
นางสงวน สุขณรงค์

๒๗/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๕๘
นางเอียง

้

พันพรม
๑๐/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๕๙
นางสาวนันทพร หัตถนัตย์

๐๔/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๖๐
นางสุณีรัตน์ มุงคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๖๑
นายอดิศร สุกใส

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๖๒
นายอนุกูล เกาะกากลาง

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๖๓
นางสาวณัฐพร เลือนแก้ว

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๖๔
นางสาวนาถตยา อำยศ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๖๕
นางสาวพนิตสุภา ภูบังดาว

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายธวัชชัย บุตะเขียว

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชืนชม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงนิภาพร ไชยเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๖๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
นาคสุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงศศิธร สุริโย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายชนะพล ทองอินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายธนากร บุตะเขียว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงรัญชิดา คำมะคูณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ มลจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงนิภาพร สุทธิแพทย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงชญานิศ ท่อนทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงรุ่งไพริน นิลลามะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ทุมทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ พรมเทศ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงพัชรา รัตนแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงทิพวรรณ บินโส๊ะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงปยะพร แก้วประดับ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงญาลดา ตันนารัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงสุพิชชา งาหอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงสุฤทัย แก้ววิเศษ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๘๖
นายศตคุณ วีระวัฒนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ต้อยสิมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายมนัสนันท์ นาเมืองรักษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายสุทธิวัฒน์ อ่อนแสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๐ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงนุชธิดา มีศิลป

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงเบญจมาศ บุญชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วสะอาด

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงมณีฉัตร บุดดาชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ วัดสังฆคณาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงจตุพร หาญตระกูล

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงณัฐพร บุญพามา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงปนัดดา ผ่องสามสวน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายยุทธพงษ์ วงษ์ลคร

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงอุบลวรรณ นนทะราช

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงเด่นนภา ทานิล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงนิภาพร ศรีหาไชย

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงปริยฉัตร โง่นแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงปริศนา พูดเพราะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ แดงสวาทจร

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายสิทธิพร ชาวดร

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงณัฐพร แก่นนาคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา ดำนา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา จำปาเพชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๐๘
นางสาววาณิษา พิมพากุล

๐๒/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๐๙
นางนิชธาวัลย์ โยธากุล

๐๙/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๑๐
นางสาวสุภาพร มีอาษา

๑๔/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ สุริยแสง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิทักษ์สงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงวนิดา รักชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายสุภาพ ภูขำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงกมลวรรณ เครือแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายตะวัน ใจดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงทิพวัลย์ บุญฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงศรีภาพร มีโสภา

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงสิริประภา ไชยเหง้า

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงประดิษฐ์ ชัยราช

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

ตังเชียร

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ พันธฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงอนันดา อุบลเกิด

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงญาณิศา วาโยพัตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๗๒๕
นายอุทิศ เคนคำ

๒๔/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๒๖
นางรัชนก สิงห์วงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๒๗
นางกมลา จันทร์ลี

๐๓/๐๔/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๒๘
นายกิตติศักดิ

์

จันทร์กมล
๐๙/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๒๙
นายอำนาจ พันธุระศรี

๐๗/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๓๐
นายอนุสรณ์ กุศลมานิตย์

๐๗/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๓๑
นางสาวพรรณษา วิเศษคำใส

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๗๓๒
นายนนทวัฒน์ คงกะเรียน

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๓๓
นายวรเวช ศรีสุนาครัว

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๓๔
นายชัยอนันต์ ยุบลวัฒน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๓๕
นางสาวดวงกมล แสนประสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๓๖
นางสาวฐานิดา ศรีสุนาครัว

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๓๗
นางสาวพิชญาภา หงษ์ดง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๓๘
นางสาวอัญธิชา เจริญรักษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๓๙
นางสาววรรณนิสา กิงชมพู

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงนิลธิชา พรหมทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายอัฎญเชษ นุตวัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายปรัชาวุฒิ นามวงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ใจปดชา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงอริศรา แก้วศรีดา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงมัทณาวดี บุญสนัด

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงรุ่งประภา คำมุงคุณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๔๗
นายสุย โพนทอง

๑๒/๐๖/๒๔๙๓

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๔๘
พ.อ.เสวก สุทธิวรรณา

๑๒/๐๑/๒๔๙๒

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๔๙
นายบุญถม เครือเนตร

๐๓/๑๐/๒๔๙๔

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๕๐
นายเศียร โพนทานิล

๐๖/๑๑/๒๔๙๕

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๕๑
นางสาวรุ่งทิวา นามมีฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายอภิรักษ์ นันทะจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กล้าหาญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายเอกวุฒิ บุดดาเลิศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เห็มกอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์ใบ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายรัชชานนท์ เจาะไธสง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงภาวิณี บรรจงปรุ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงชลธิชา สุทธิวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงปาริฉัตร สนันเอือ

้ ้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงปารพี โพติรัม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงลินดาวดี พลนิโคตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงกานต์ระวี ชูชีฟ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงอารียา ประวันนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๖๐/๐๗๖๕
นางสาวสุจิตตา แสงศิลา

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๖๖
นางสาวชลิตา ศิริแฝง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๖๗
นางสาวกุลณัฐ ผาใส

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๖๘
นางสาวจุฑารัตน์ แข็งแรง

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๖๙
นางสาวเกศวดี แวววงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๗๐
นางสาววิยะดา บุญเกิด

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๗๑
นางสาววิภาวรรณ ขันทวี

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๗๒
นางสาวกนกวรรณ แสงมาลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๗๓
นางสาววินัชญา วงษ์คลองเขือน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๗๔
นางสาววิภาภรณ์ มีสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๗๕
นางสาววิชุดา ปตถาวะโร

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๗๖
นางสาวชนิกานต์ ขยันพูด

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๗๗
นางสาวสุวภา สิงห์สาธร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๗๘
นายสิทธิศักดิ

์

บุญถึง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๗๙
นายรัชพล ไชยแสง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๘๐
นายจักรกฤษณ์ เผอิญอ่อน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๘๑
นายกฤษฎา ประสีระเตสัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๘๒
นายภานุวัฒน์ ปานเกิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๘๓
นางสาวพัชราพร เขียวนำชม

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๘๔
นางสาวศศิกานต์ ศรีชัยมูล

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๘๕
นางสาวธัญพิชชา แสนหาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๘๖
นายอนุชิต ชำนินอก

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๘๗
นางสาวอัมพาพร ผาเปา

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๘๘
นางสาวสุจิตรา เดชวิไลพงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงปนิดา อินนาทร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ ไชยเทพา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เตอุตะลวง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายวัชระ คำหวาน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงนริศรา อุดมะชะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงธนาพร คำวันดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงนำว้า มะลาลัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงวันวิภา เสนจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงณภัทร ทับหัวหนอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงอริสา จันทระเสนา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงวาสนา เทพศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงวรัญญา อัควงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๖๐/๐๘๐๑
นายอนุชา กองแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๐๒
นายภูวนาถ จันทร์ขุนทด

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๐๓
นางสาวพิมพ์นิภา พัฒวัล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๐๔
นางสาวณัฐธิดา ดวงไฟ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๐๕
นางสาวสุพรรษา จันทร์ขันตี

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๐๖
นางสาวภูวนิดา บุญเกิด

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๐๗
นางสาวนิศารัตน์ หูตาชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๐๘
นางสาวจิตสุภา หล่อนน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๐๙
นางสาวอริสา บุญเกิด

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๑๐
นางสาวสุมิตรตา บังเกิดลาภ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๑๑
นางสาวอริษา บุญเกิด

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายพีรภพ พรมสมบัติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายภัทรพล ทองจินดา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงกนกวรรณ วรจักร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงมุกตาภา น้อยสุวรรณณา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงพจณิชา เทอำรุง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงสิริรักษ์ ทูลไธสงค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงมะลิษา สุขศาลา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงเกนวดี บุญรักษา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงพนิดา ชัยชนะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงฐิติยา บุญเกิด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงปริญญา ภูมิมิตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงภัชรพร ทัดเทียง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๒๔
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุดนางาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายณัฐพล ผลจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายศิวโรจน์ ฮมแสน

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงพรหมพร เม็งไธสงค์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงจิรภัทร เกิดแนวภู

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงกุณรณัฐ เทพาหล

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๔ / ๔๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงศศิประภา จานสาทน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงอรญา เพชรบ่อแก

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงมาริสา มณีจันทรา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงนลพรรณ คนฉลาด

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงนันธิญา เนตรไธสงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสร้อยพร้าว

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงปนอนงค์ คริมกลาง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายศุภวัฒน์ โอชารส

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญเกิด

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายภูรินทร์ พาภักดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายวรัณู ซุยสิงห์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายปฏิภาณ สิงห์สาธร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงจันทิมา คิดงาม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เชือศรีนนตรี

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายพลวัต เคนานัน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายจิรวุฒิ สีเทา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายภัทรเดช แพ่งสนาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายณัฐพล วงสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายวิทวัส แก้วหาดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงชญานี คัตตะโล

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงชุลีรัตน โพชิชาเนตร

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงภควดี สูงศาลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงรินลดา จันทรขันตี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๕๓ เด็กหญิงอาภัสราภรณ์
อิทธิจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงสุพิณญา ดอนกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก วัดสระมณี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายศักดินรินทร์

์

พาพร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายจิรวัตร นามสมบูรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายศราวุธ หมุยใยบัว

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นามวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงจิราภา สุทธิบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ นาอุดม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงอรพิน แสนทิพพายัพย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงอัจฉริยา จันทะแพง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงอารยา ยศธิภานา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงภัทราพร สมบัติกำไร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๕ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงลิตวดี วงศ์แสนชุม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ พุกคำแปลก

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงกิตติพร ภูมิศรีแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงมณีวรรณ ประวันโน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุธรรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๘๗๐
นางสาวศรุตา ภูศรีนำ

๒๗/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านยา วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๖๐/๐๘๗๑
นายจักรพันธ์ คนไว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน วัดหงษาวดี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๗๒
นายจิรายุส ผันผ่อน

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน วัดหงษาวดี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๗๓
นายเจษฎา หาญณรงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน วัดหงษาวดี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๗๔
นางสาวพิมพ์ธิดา บุญมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน วัดหงษาวดี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๗๕
นางสาวกรรธิภา จรูญกุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน วัดหงษาวดี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๗๖
นางสาวสิริมา ผันผ่อน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน วัดหงษาวดี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงณัฐวุฒิ จารัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน วัดหงษาวดี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงภัชรินทร์ สิทธิแผ้ว

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน วัดหงษาวดี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงณัฐริกา ขันธะวิชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน วัดหงษาวดี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงจิราพร พรมสอน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน วัดหงษาวดี  

อด ๔๖๖๐/๐๘๘๑
นางสุดารัตน์ พละกุล

๑๙/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงผกามาศ สุวรรณ์ปทีป

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายวีระพงษ์ เตชะผล

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายวีรศักดิ

์

สุระเสียง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงอรทัย ศรีสร้อยพร้าว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายวิชากรณ์ ลาพภูปด

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายณัฐดนัย ไพจาน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายพัทธดนย์ พุ่มมิตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงนริศรา นามทวย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงพิยดา เลขกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายอิศรา สมร่าง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายวรวิศ อย่างสวย

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายวีรพงษ์ อนึกแสนสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงมลทิยา รังแสน

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อังวะหงษา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงอรปรียา สุขเกษม

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงพรธิดา รูปสม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงณัชยาภรณ์ ดีทีสุด

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ ผันผ่อน

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๖ / ๔๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงพนินทรา สุคำภา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงนิภารัก วงษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๐๒ เด็กหญิงวริณญาภรณ์
พลยางนอก

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายวสุ พันพินิจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายประเมศวร์ บุญอภัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ ชืนใจ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงปาลิตา ดีจริง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงศศิธร สงวนนาม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายธัญเทพ ผดุงธรรม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายภาคภูมิ เกสร

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายกัมปนาถ ผันผ่อน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงปวีณารัตน์ พัฒนา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายเมธัส สุวรรณขาว

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายวิชมัย ภิรมย์เลิศ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายวีระภาพ อินทนู

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงอติภา โพธิมา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองหล่อ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงชนิดา วรยศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายรัชพล อินทร์มี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายอัฐมงคล จันทนาเวช

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธีรวัฒน์ จันทรเสนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายเกริกชัย เสริฐสาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงรุจิรา อึงจุ้ย

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงพรหมพร นามวงศ์ษา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงณหทัย คำโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายธนากรณ์ จีนบุญมี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายธนพล จันทรเสนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายชัยชนะ งามดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายศิริวัฒน์ บูญรอด

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายวัชระพงษ์ มหาโคตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายศิวกรณ์ งามดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายกฤษณพงษ์ จันทรเสนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายปราโมทย์ แสนโภชน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีชัยมูล

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงปยะพร งามดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงพรนภา จันทา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงเมขลา กาสินพิลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงกอรนันท์ ศรีทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงปยธิดา ละคร

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงสุมิตา น่าชม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงพิมนิภา มังคัง

่ ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงวรรณนิภา จันทรเสนา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายวิชญ์พล จันทะบุรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ หัสดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ผันผ่อน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายภานุวัฒน์ สุระเสียง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายเอกมงคล บอกบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

สุวรรณศิลป
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายอนาวิล รูปสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายวรเทพ รูปสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงวรัมพร วงค์คำจันจร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงชุติมน อำนาจเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงแพรพลอย เหมือดไธสง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงสุธิดา พะนมไพร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงอินทิรา แนบทางดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรใส

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงวรัญญา บุดสะดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงจิราพร มะลิวัลย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงปยะณัฐ เกษมสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงขนิษฐา อำนาจเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงพิมมาดา เชิงดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงนภาพร เลขนอก

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดประชาสามัคคี  

อด ๔๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ ราศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดประชาสามัคคี  

อด ๔๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงชลารัตน์ สิงห์เสนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดประชาสามัคคี  

อด ๔๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงมัชชิมา เหล็กกล้า

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดประชาสามัคคี  

อด ๔๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงภัสรานันท์ ทุตา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดประชาสามัคคี  

อด ๔๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายพิสิษฐ์ ศรฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายวันชัย ขันเชือ

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีหิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ ดุงศรีแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๘ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายจตุพร ลาภบรรจบ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายฤทธิพร จำปาทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงพรนิภา ดงภักดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงธนพร นายม

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงปานระพี ทวีกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงมัณฑนา ประวะสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงกนกอร กองฉาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ สมสนุก

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายพีรพล สาพรเจริญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายโชคชัย มาตงามเมือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายจิระศักดิ

์

เทพบุรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายจรุวิทย์ ภักดีศรีทอน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ คำโพธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงปยฉัตร หมืนหาวงศ์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงนุชรดี ปลัดวิเศษ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงวราพร โพธิลำ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงเอือมพร

้

ยังใจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงสิริณัฐ ศรีดาวเรือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายอัฐพล แสงคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงอภิสรา ประกอบแก่น

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงศิริวรรณ เบิกบาล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงภัคจิตรตรา เจนจัดการ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายกิตติพศ หนูมี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๙๓
นายชีวกร ศรีพันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๙๔
นายพงศกร ศรีพันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๙๕
นายคฑาวุธ แขนนอก

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๙๖
นางสาวอนัญญา ชารี

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๙๗
นางสาวปนิดา มหาวงศ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๙๘
นางสาวพรณิภา พาชือ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตตาศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๑๐๐๐ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ บุรีเพีย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงจิราวรรณ ชิดรัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง วัดศรีขวัญเมือง  

อด ๔๖๖๐/๑๐๐๒
นางสาวชุติมาพร นันทะศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา วัดศรีดาราม  

อด ๔๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงกชกร พฤคนา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงอรนิภา ราชโส

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๙ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงอริศรา เหล่าราช

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงจิราวรรณ โคตรปจจิม

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงปณิตา ทามะฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายอมรเทพ ดีระออ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงณัฐสุดา หาริกัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงทิพย์ยดา คำเพียร

๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๖๐/๑๐๑๑
นายเดชดำรงค์ พันไธสง

๒๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๖๐/๑๐๑๒
นางสาวจุฑาธิป ประจำเมือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๖๐/๑๐๑๓
นางสาวนุชนาถ โคตรแวง

๐๕/๐๓/๒๕๒๑ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๖๐/๑๐๑๔
นายพสธร ในทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวาย วัดสว่างศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๑๐๑๕
นางสาวพัชราภา ชิดสันเทียะ

๊

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวาย วัดสว่างศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงศ์ศรีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวาย วัดสว่างศรีชมภู  

อด ๔๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงอาทิตยา พลมัน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดคอนสวรรค์  

อด ๔๖๖๐/๑๐๑๘
นายศาสตราวุฒิ บุญชำนาญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๑๙
นายอนุชิต เสาร์หินกอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๒๐
นายนัฐพล วงศอานัน

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๒๑
นายทนงศักดิ

์

ดงแสนคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๒๒
นายนพรัตน์ สุวรรณดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๒๓
นายสุทธิพงษ์ หาญสุโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๒๔
นายสัจธรรม ชาวสวน

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๒๕
นายบูรพา เทพศิลา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๒๖
นายจักรพรรดิ แก้วสอาด

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๒๗
นายพิบูลย์ ขุนน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๒๘
นายวิวัฒน์ ชาอุ่น

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๒๙
นายชญานนท์ พยัคชน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๓๐
นางสาวเนตรนภา กึกไธสง

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๓๑
นางสาวพลอยไพริน ภูกิงพลอย

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๓๒
นางสาวเบญจวรรณ เหล่ามูล

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๓๓
นางสาวอภิญญา ประวรรตา

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๓๔
นางสาวพิมพ์วิมล ศิริชากุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๓๕
นางสาวกันยากร พลทะสี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๓๖
นางสาวจีรนันท์ พันธ์ไทสงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๓๗
นางสาวปาริชาติ บางสา

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๓๘
นางสาวณัชญานัญ รักษาเมือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๓๙
นางสาวอารยา โอชารส

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๐ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๐๔๐
นางสาวจุฑามาศ ต้นจันทน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายอิศรา ชมระกา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายสุรภัทร จันทร์ประเทือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายวรวุฒิ ชารีผาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงชลธิชา พลดงนอก

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงอนัญญา ภูวิชัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงธัญญากร กะกูลนิตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงศิราพร พิมพ์วัด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายโศภณ พยัคฆวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายจักรี ทัพธานี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายนันทกร หาญฟาเลือน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงวนิดา พิจิตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงอุมาพร บุดดีคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ กลางศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงชนัญญา กุผารัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงปยะฉัตร สะอาด

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงวนิดา ศรีภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายศรัณย์ มหาชัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญมาโส

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงนิชากร สุโพธิฤทธิ

์ ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงนิภาพร คำผาสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงอภิชญา ไชยจักร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงรินระดา วันทองทักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงฆายนีย์ กุนมอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงจารุภัทร ใสยะปน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงชลธิชา ปองดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงภาสินี นามสมบูรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๖๐/๑๐๖๗
นางวรารัตน์ ศาสนสุพินธ์

๑๕/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๖๘
นางสาวพุ่มสิริน ปุมศรี

๑๓/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๖๙
นางนิตรยา หอมกระชาย

๐๙/๐๘/๒๕๑๑

กศน.อำเภอทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๗๐
นางดวงตา พรมจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๑๕

กศน.อำเภอทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๗๑
นางพรมลักษ์ เหมือดอดทน

๐๓/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๗๒
นางสาวเบญจวรรณ ภูกิงพลอย

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายประทานพร นุ่นนาแซง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

จันทร์ประจักษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๑ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายธัคดนัย สาวะโห

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายภูธฤทธิ

์

บำรุง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงอรอุมา นางาม

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงประภัสสร เต็มตาวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงอัมภวัลย์ สิงห์ทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงวิภาวดี ขันทองแดง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงชลดา บัวฮมบุรา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงกุลณัฐ สายจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงทิชานันท์ น้อยแสงศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงกาญจนา บัวยัง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงรัตนภรณ์ พูลอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๘๖
นางภนิดตา กล้าหาญ

๐๙/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๘๗
นางสาวณัฐธนิญา อรศรี

๑๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๘๘
นางสาวแสงอนงค์ แสนมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายจีระเมธ เสนาสนู

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายประทีกรณ์ วิเชียรเครือ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงประภาศิริ ชุ่มเรืองศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงนพรัตน์ สมบัติกำไร

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงอภิญญา พระสุรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงปรียาภัทร จวบกระโทก

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงธิญาดา แดงคง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงภคพร ทุ่งฝนภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ เกษมจิต

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงดุสิตา พินธุนิบาตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีคลัง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงลิตาพร กุลพลเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๐๑
นางสาวณัชณพัฒน์ พิมพ์ลี

๒๑/๐๙/๒๕๒๔

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงกนกพร สุขสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดสุขสะอาด  

อด ๔๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงนภากมล พูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดสุขสะอาด  

อด ๔๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงกนกพร ชาญฉลาด

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสุขสะอาด  

อด ๔๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงธิดาพร วิเศษจุมพล

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด วัดสุขสะอาด  

อด ๔๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายณัฐพงษ์ มารศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงธนิดา ขันตีคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงพิยดา ทะศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงชลิตา จันทะแพน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๒ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสิริโสภา คำวันดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงภัทรลดา ภูมิโยช

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายธีรวุธ ศรีชัยมูล

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายศิริพงษ์ เจริญสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายธนาคิม ตรีสุวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายเมธา สมสนุก

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายปเฉลิม ต้นจันทน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายภูธเนศ โยธาศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายอภิรักษ์ พลหาวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายพีรภัทร แก่นพันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายชาญชัย รสโสดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายธนาภูมิ แสงโทโพธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

ฤทธิยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายอนันท์ธชัย ประกอบใส

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายดนุนันท์ สนอุทา

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงวณิชยา เทศารินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลุนไชยภา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงฐิติมา ศรีชัยมูล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงเนตรนภา ลุนทะลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงนภัทร ลุนทะลา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายคณวัตน์ แก่นพันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายอภิรักษ์ ตาระเต็ง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายเจตดิลก สมบุตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงภิญญดา โพธิหล้า

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงสุพัตรา สายคำภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงเปรมฤทัย กันหาวาป

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงรัญญา ดอนกลาง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงพรวิภา บุญไชย

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงพรพิมล สร้อยสนู

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ตองอ่อน

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงศุนันท์ทา สุวรไตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายวีรภาพ ชาติวงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สุริยะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เม้าราษี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงปาริชาด ตะภา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๓ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงพิยดา ชัยบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงปภาวดี พุดกุดเรือ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงปวีณา พุดกุดเรือ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายม
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงชลดา ลุนชัยภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายเชาวรัตน์ วิระลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงวราภรณ์ หังษาบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงทะวินันทร์ อินธิเสน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงประภาพร ตาตะเต็ง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงกฤติมาภรณ์ ภูกลาง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงภารดี โดนสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงเจษฏาภรณ์ โสนัด

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงชนิกานต์ ภูคำสอน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมบึง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ วิเศษทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงณัฐธิชา บุญภา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงวรรณนิดา บัวภา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงกฤติยา บุญเสงียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงจิณห์วรา พงศ์เกษม

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายวงศกร นันทะสอน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายบอย ทีโสดา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายณัฐวุธ ศรีชัยมูล

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายวุฒินันท์ วรสังข์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงวิญาดา สงเสส

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงสุนิสา สีลด

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงธิดาพร ดงชมภู

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงเบญจมาศ ทรแสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงชนรดี สุวรรณสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงภัทราวดี บุบพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

นาสว่าง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงผกามาส โพธิพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงปยวรรณ ทีโสดา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงขวัญหทัย เพาะชม

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงรดา หรมสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงจินตนา วีระบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๔ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงณัชพร สังขะวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ บุญภา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายกริชนะ ลือชัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ลาลด

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายอัศนัย ไชยะโอชะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายพิตรพิบูล ไสโยธา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายชนะศักดิ

์

นันทานี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ภู่แก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายธนชัย อันทรง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายปวริศร์ กลินผกา

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายพิชิต ไชยแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายลัทธพล ดวงจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายอิศวะ ชายทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ สองสี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงทิติภา ขันทองชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงวิณิทร นันทานี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงอริสา ทะวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงอโนชา ตาระเต็ง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงไอรดา เชือกทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายณัฐภัทร จันชาดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายกฤตเมธ คำวันดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายชัยนันท์ จันทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายณรงค์เดช คำทองอินทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายพงศ์ศิริ ไชยแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายพลวัฒน์ ชัยคำจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายอนุเดช ต้นปอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงฐิดาพร มาเข้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงณิชกานต์ บุญพา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วแก่น

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงสุภาวดี ไชยแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงอภัสรา ศรีวิชา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงอาริยประภา แก้วศรีจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงอินธิรา หันประภา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงอัญชิษา ทัพซ้ายขวา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๕ / ๔๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายอัฐราวุฒิ นันทานี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายธนพล สีแสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายภูวดล พุดกุดเรือ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายอธิป ศรีสองพา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายจตุรพัธ แสนจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายเจษฎา คำมะโนชาติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายชาติชาย สาลีหอม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงเจวรินทร์ นันธานี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงภัทรวดี เม้าราศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายธนภัทร อ่อนสีพัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงสุภัชชา บุดดีทน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายจักริน จูมพลหล้า

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๒๗
แม่ชีลักษณาวลัย ธรรมวงษาไฉไล

๐๕/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ วัดพระแท่น  

อด ๔๖๖๐/๑๒๒๘
นางสาวอรวาตี สีพัวฮาม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๒๙
นางสาวจุฑาภรณ์ แสงใส

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๓๐
นายกิตติพศ เกษจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๓๑
นายกิตติพิชญ์ เลิศสงคราม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๓๒
นางสาวปุริมปรัชญ์ เกษโสภา

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๓๓
นายวัชรพล ชานันโท

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๓๔
นางสาวศศิเพ็ญ โคตรมูล

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๓๕
นางสาวลลนา คำบอน

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๓๖
นางสาวพิรญาณ์ ดอกจันทร์รี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๓๗
นางสาวปภาดา กางอันเดช

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๓๘
นายบูรพา วรรณพราหมณ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๓๙
นางสาวบุญลักษณ์ ด้วงมหาไชย

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๔๐
นางสาวคัทลียา ใสศรัทธา

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๔๑
นางสาวกนกพร ลีละครจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๔๒
นางสาวสุพรรณี แสนมี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๔๓
นางสาวศิริวรรณ วรรณพราหมณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๔๔
นางสาวอริศรา ช่างไชย

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๔๕
นายจิณณวัตร พลนำเทียง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๔๖
นางสาวสามัชญา แก้วศิริ

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๔๗
นางสาวปรียานุช จุตาผิว

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๔๘
นางสาวจุฑามาศ อุ่นสิม

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๔๙
นางสาวใบเตย จันทบัวลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๖ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๒๕๐
นายสุรชน นนทะมาตย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๕๑
นางสาวยุพดี ศรีอุ้ย

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงจิรดา นันทานี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงพันภษา ศรีเดช

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายศุภกรณ์ บุญพา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๕๕
นายพีรดนย์ วงศ์แสนสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๕๖
นางสาวณัฐมน ผาริโณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงกมลวรรณ แสนอุดม

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงเมลิษา นุ่มเพชร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายอรรถพร เรือนพิศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายปยะทักษ์ สิทธิพรมมา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายยุทธนา ไสโยธา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงสุภาดา บรรณารักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงอริศรา ขันตีคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงเกวลิน คำวันดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ บุญธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงจิราภา คำไฮ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงชลธิชา พระทัยบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายวีระศักดิ

์

ไกยแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายจักรพรรณ แพงสาย

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงเกศวริน ทุมดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สมบุญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงณัฐสุดา เวียนวัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายนรพนธ์ สมสนุก

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายนนทวัช บรรณารักษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายปริญญา ไสโยธา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๗๖ เด็กหญิงประภาวรรณ
สาธารณะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายพงษ์เพชร เข็มงามดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงพียะดา ลาดมี

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ม่วงศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงยุพาพรรณ สาธารณะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงวิภา ขันตีคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายศิวกร สมสนุก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงศุภารัตน์ นันธานี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงอภิญญา ทองแสน

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๗ / ๔๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงอรุณี ขันตีคำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงอารยา โคสอน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายณัฐพงษ์ แย้มสำรวล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายทินกร ลุนบัวบาน

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายธนชัย ศรีชัยภูมิ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายนพรัตน์ วิเศษทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงประพิณญา ตันสมรส

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายวัชรา เวชทัยสงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงสุภาพร เม้าราษี

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงศิริญา พาทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงธนธรณ์ สมสนุก

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๙๗
นายเกียรติศักดิ

์

เรือนพิศ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๙๘
นางสาวกัญญาวีร์ ดอนชมไพร

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๒๙๙
นายจีรวัฒน์ โคตรนาม

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๐๐
นางสาวธัญชนก สมสนุก

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๐๑
นายธีรพัชร วงศ์ขุมเงิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๐๒
นางสาวนำทิพย์ สายอาภรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๐๓
นางสาวนิภากรณ์ บุดดีคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๐๔
นายปราการ สวนไธสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๐๕
นายธนวัฒน์ ดอนเมืองพรม

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๐๖
นางสาวปนัดดา ไสโยธา

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๐๗
นางสาวนุชจิตตรา น่านอูบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๐๘
นางสาววรัญญา จุไร

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๐๙
นางสาวเกตุมณี ปะวะสาร

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๑๐
นายกมล ไสโยธา

๑๘/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๑๑
นางสาวเนตรนภา ภูชอบชม

๓๐/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๖๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงประภัสสร นามแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงนำทิพย์ สองเมือง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงศศิธร สวัสดิพิมาย

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงชนิตา วันอุดม

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงรัชฎา ทิพหะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงพิชญธิดา บุบผาลา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงปภานัน อ่อนพุทธา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงปริตา นราจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๘ / ๔๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงจิดาภา อาสนชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงชฎาพร บุญสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงชมพูนุท ปญญาใส

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงนัฐิพร ภัยรีพ่าย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงจิราวัลย์ สำลีลอย

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงกัญณิกา ไชยวาน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ขันดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงฐิตาพร แปรงไทยสงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงฐิติพร อระปกษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงฐิตาพร อระปกษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายวัฒนพัฒน์ ศรีรัง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ขันธวิชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงเอือการย์

้

โกศลเจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงจินตพร เสียงเลิศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงพิมพร ไชยนา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงนฤมล สีอ่อนหล้า

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงนิภาพร เพียรเสมอ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ แบบบาง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายพิพัฒ จำจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายกฤษดา พรมมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ หล้าเรืองแสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายชัฏพงษ์ ถินเมืองปกษ์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายทัตทัย แก้วกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายธนาวัฒน์ ปราบพาล

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายติณณภพ ซ้อนชาตรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายนรินทร์ ดาชัยลา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายปฏิวัติ ปากแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายปยะพงษ์ กองเหง้า

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายวรุตม์ ดามาตย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงอิมใจ

่

สุวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงสายชล สมตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ หล้าเรืองแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายปวเมศ นวลมีใย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๖๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายกวีชัย โลหิตเสน

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๙ / ๔๐
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๖๐/๑๓๕๔ เด็กชายอภินันธ์ โคตอินทร์ ๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๖๖๐/๑๓๕๕ เด็กหญิงปนัดดา มะทิตา ๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๖๖๐/๑๓๕๖ เด็กหญิงประไพ คัณธะชัย ๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๖๖๐/๑๓๕๗ เด็กชายธวัชชัย ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม วัดใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๖๖๐/๑๓๕๘ เด็กหญิงสุภนิดา โคตรแสนลี ๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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