
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๑๒,๑๕๐ คน ขาดสอบ ๒,๖๗๓ คน คงสอบ ๙,๔๗๗ คน สอบได้ ๔,๙๕๔ คน สอบตก ๔,๕๒๓ คน (๕๒.๒๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ชนะคุณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงอาภัสรา สายประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงชนิกานต์ กิงจันทร์

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๐๔ เด็กหญิงบุญประทวน บุญมานัด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงอรินญา นิยม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงลัดดา สุวรรณา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายณัฐฌานนท์ โคตรพรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนโม่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายเทพพร คำถาวร

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๑๐ เด็กหญิงพลอยไพลิน วีระตระกูล
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงรัชเกล้า นำผล

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสกุลทิพย์ ยังเพ็ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายสุวิชา วิกรัยพัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๑๔
นางสาวพัชริดา จันทร์ฉาย

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายปริญญา สาเจียร

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๑๖
นางสาวรัตนพร ทองมา

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงสุวิสา สมใจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงพิสมัย สถิตสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงจิตตรา เฉลิมฉัตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงพรทิพย์ บัวใหญ่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงศิรภัสสร ไชยสมทิพย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงพรทิภา เบ้างาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๒๓
นางสาวสันต์ฤทัย ผลวิสุทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายชนาธิป แสนสิง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายวชิระ ภาระสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงนัดดา พันพิบูล

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ พิจารณ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงทัศณียา แก้วกงพาน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายพีรัชชัย คงดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายบวรวิชญ์ สุขนิจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายคฑาวุฒิ มลโมลี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายนำโชค พิมพ์แก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงสุจิตรา พิมพ์ไกรดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงพัฐฌา พรสุวรรณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๓๕
นายสุรยุทร วิเชียร

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายเกรียงไกร อุทัยรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายชินวัตร วังฆะฮาด

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายธวัชชัย ภาระเวช

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายวีระพงษ์ นารัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายกฤษฎา โพธิศรีทอง

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงรุ่งฟา ดวงวิไล

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เลียงสา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายเจษฎากร คันทะจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายสิทธิพล วงศ์บุตระ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายพัฒน์พงษ์ ประเสริฐแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายสายชล ยืนยาว

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายธีรวัฒน์ วงศ์คำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายทรงพล ใยยิม

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ ประทุมมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายภานุภัทร อิดอ่อน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายเฉลิมชัย พุกโสม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ เทียงกลาง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา ดวงวิไล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรหมจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงสมใจ บุญเพท

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงไอรดา ทุมบาล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๕๗
นายนฤพนธ์ พันธ์กว้าง

๒๒/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายเดชมงคล ไชยมี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายปรีชา สาคร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน วัดด้ามพร้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๑๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงลักษิกา สุดสนอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงชฏาพร พรรณวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๖๒
นางสาวทิพวรรณ พันธ์คำ

๐๓/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๖๓
นางสาวชนากานต์ เสามัน

่

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายไตรภพ พิทักษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา อุทา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงปาริฉัตร นำผล

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงพิมพ์นภา สารวิทย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงปยะฉัตร บรรณศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงอมรวรรณ บุดโส

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายอัมรินทร์ ชำนาญเวช

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายมหาชัย สาระพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายวิษณุ รุ่งเรือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายสิทธิชัย ใจพบ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงวีระยา อาภรณ์ศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงธรัชพร ธรรมสัตย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุทธิดา ผูกมิตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงอรพิน ทวีวงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วชิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงศิริญญา บุญทรง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงพิชญธิดา ผลพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงวรรณภา รุ่งเรือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ กุมแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงอินทิชา ลีทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงกัญญานัฐ ผิวทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงพิชชาภา จันทะชารี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงสุวนันท์ ทองงอก

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๘๗
นางศิวพร มากดี

๑๐/๐๘/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงนำทิพย์ เมษเคน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

วัดหนองปลาปาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงอติมา ทวีกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

วัดหนองปลาปาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายธนภัทร ภาคสีดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงชลธิชา วะสุรีย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงจิดาภา สำเภาทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายเบ็ญจมินทร์ นามศรีหาญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่าโคม วัดเรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายธนากร บุญศิริ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายศิวดล แสนเจียม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายวีระพงษ์ จันทป

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายอภิชัย สุขสวาท

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายธีรพล เพิมพูล.

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงสุทัตตา อยู่เย็น

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงอนัชญา สุภสร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงอาทิตญา บุญมานัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงพรรณธร ชาจันทึก

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ วรรณโคตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายรุตินัย บัวกอ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงธัญญา นรแสง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงพรนภัส ไทยกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ อยู่สุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ สุขแสงงาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงปนัดดา วรรณเวช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

หอมหวล
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายพิทธดนย์ สมดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายอนนท์ธพัฒน์ สมดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายอาทิตย์ สายกนก

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายธีรภัทร รัศมี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายอภิสิทธิ สายแวว

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายณัฐชัย สุขกาย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายสงกรานต์ สายสุพรรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายธนารักษ์ ชูแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงปริชาติ วันดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงนำเพชร รุ่งเรือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงปณิตา การกล้า

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงวิริชญา ช่วงโชติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงสุกัญญา ความสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงสิรินทรา ภักดีล้น

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงณัฏฐิชา ทิพย์โอสถ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงฐิติพร พรมิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงนุชราภรณ์ ผลเพียร

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายพลวัฒน์ กีดกัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายบัณฑิต พิบูลย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดหัวเรือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงราชาวดี จอมหงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงศิริภักดินิภา

์

สวัสดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สายแวว

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายธนกฤต หอมหวล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายกฤษดา การกล้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายสุรเกียรติ แก่นกอ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายวสุพล ชูกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายเพชรลำภู ธรรมสัตย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายธนโชติ ทองทวน

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายศรวิษฐ์ ศิรินนท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แช่มชืน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายกาลัญู ภูชะนา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายณัฏฐิเดช หอมหวล

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายธนากร อ้วนลำ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงวิริยา บุญเย็น

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงพรธิรา วันหลัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมสัตย์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงวนันท์ชญา แก้ววิเชียร

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงกมลชนก โพธิเปยม

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๔๙
นายธนณัฏฐ์ ทิมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายกฤษนัย บุญวิจิตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายพงศภัค บุญประชม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายสิทธิชัย จารุตันติ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายศุภกร ส่งเสริม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายจรัลชัย เจริญสม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายธนพล ญาณศิริ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายอรรถชัย ส่งเสริม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายธีรยุทธ เครือประสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายเอกพงษ์ จันทร์ทรง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายภูรินทร์ จันทราภรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายวิทวัส ผาโครต

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายจิรัฐติกาล ทิมา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายอมรเทพ จันทป

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายกิตติชัชนันท์ จันทป

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายจตุรวิทย์ จันพวง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายจักรพันธ์ พุทธประสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๖๖
นางสาวชลดา สรรพสาร

๐๒/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๖๗
นางสาวศุภนิดา ส่งเสริม

๐๗/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๖๘
นางสาวเพชรา นาสิงห์ขันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๖๙
นางสาวอมรชนก จันทร์คล้อย

๒๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๗๐
นางสาวอารียา ส่งเสริม

๒๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๗๑
นางสาวรัตติกาล ศรไชย

๑๒/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๗๒
นางสาวจุฬารัตน์ วงษ์ประสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๗๓
นางสาวธัญญวรรณ ส่งเสริม

๐๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๗๔
นางสาวธนัชพร ศรไชย

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงเพชรรินทร์ บรรณโรจน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงกุหลาบ ศรีเพียนเอม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงสิตานันท์ ฆ้องสุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงนวรัตน์ จันทร์พวง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงจิระภา พรมงาม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงจันทวรรณ นามนวล

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงพัชรีญา ลิมวนานนท์

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงชไมพร ส่งเสริม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงชลธิชา กะหะกะสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายวายุ สิงหา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงชรินรัตน์ สายพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงบุญนิสา บุญขจร

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงภาศินีย์ หมืนลูกกาศ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดสำลาก  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายภัทรพล วิชาชาติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายจิรพัส ถุระพัฒน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงวริยา สำเภา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงอารยา คำพูล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงสุชาดา บุญเคล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงจิรภา มัฐผา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายภัทรภร ห่วงเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์โท

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงสุจิตรา สาวิยศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงตติยา อินทโชติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงโชติกา พาเชือ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงลดา พาเชือ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงนุศรา ลอยร่อน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงแก้วนรินทร์ ทองมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงกัลยา คำโสดา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงจิราพร นวลชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงเทพศิริ เหมาะสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๐๕ เด็กหญิงเนตรนพัฒน์ ลัดดา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายพงษ์ศธร อุทรพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วสิงห์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงดาราวดี ชัยคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงสรัทยา สายเมฆ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสุชานันท์ อำลุนพล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงกุลธิดา มาทะฤทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดหล้า

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงวาสนา บุตรใส

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมกสิกร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายญาโนภาส สลักทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงพรทิพา บุญครอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงกษมา แพงพิพัฒน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา อุ่นอ่อน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงนัฐญาดา ขีรณี

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงศิริทรัพย์ ศิริบูรณ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงสุธิตา พามา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงชณิกา ฤกษ์มา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงศศิธร วงเวียน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายอภิชาติ ส่องแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงกัญญานี มุสะกะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงมณีรุ้ง เจนจบ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงชุติมา มีพิมพ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงรัชนีกร คงยิง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายพีรเดช สิริวรรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายสิริศักดิ

์

รุกราม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงกนกพรรษ กุมแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หลงชิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงกรกมล ใจยาว

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงเกวลิน บำเพ็ญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ชาตรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ สีงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงมณฑิตา จันทร์สุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงสุนิดาพร ฉิมพลี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงอพัชฌา เหล่าระพะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงพัชราภา แพงรูป

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ทันธิมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงอารดา หาระสาร

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กาบกว้าง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ หาระสาร

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงจุฑามาศ พิมพ์ทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงณะภาวะดี บุญย็น

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

เรียนเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายนิรวิทย์ ชายแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงณุปริญญา กาลวัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงทรงอัปสร สัมฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงชนาการ ไตรแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงเนตรนภา ใจทน

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงคณาวรรณ บุญตัง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงชลธิชา กำเนิดสิงห์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงญานิกา ทะยานรัมย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายธนา เชิงขุนทด

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายนวพล เนตรพรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงปยะพร รูปแกะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายวุฒิชัย สว่างแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงสิริยุพา นวนไชย

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงอรัญญา สีบุญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงปยะเรศ กันหาวัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๖๔
นางสาวกุลจิรา สุตะภักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายเจษฎา มังคัง

่ ่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๖๖
นางสาวชาลิสา บุญมล

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๖๗
นางสาวดรณี สีสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๖๘
นายทศพล เขียวขำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๖๙
นางสาวฐิติพร มีหิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๒๗๐
นางสาวภัทรสุดา ศรีบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๗๑
นางสาวสิริมา ขันทวิชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๗๒
นางสาวสุภา กรินรักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงสุภาพร เรืองสา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๗๔
นางสาวอภิชญา วงศ์สุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๗๕
นางสาวเนตรชนก เสตะพะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๗๖
นางสาวจุฑาภรณ์ บุญคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๗๗
นายธนา แสนชูปา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๗๘
นายธีร์ธวัช ศรีสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายภูริณัฐ แสงแดง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายนราวิทย์ อ่อนตาม

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายสุพิษ หินแรง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายเสกสรรค์ หอมกะวาน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา แก้วนอก

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงปาริชาติ ปะวะถา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ สายพฤกษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงวิชาดา ศิลชาติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงศิริวรรณ แปนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงสุภัทรธิดา อ่อนตาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงหทัยชนก ปตนา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงพิลัยรัตน์ พวงทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายติญนุสรณ์ กอบแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายทินกร ไชยดำรงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายนพรัตน์ ท้าวมา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายวชิรวิทย์ ผักกูด

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายบุญทวี พงษ์เสือ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงสินิทรา สิมเยอร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายภูวนัย ขันนาค

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงปรียา พจน์ขจร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายรพีภัทร์ บัวแพง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายสรรพสิทธิ

์

ภู่อ่อน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงบุญยาพร สำราญรืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงนภาลัย รักใคร่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีตะโชติ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายใกล้รุ่ง เครือคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๑๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายไพวรรณ สิทธิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายทรงวุฒิ จันทะเนตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ วงค์ชมภู

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงภานรินทร์ แสนลา

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายวโรดม รุ่งเรือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายคีตภัทร บุญคุณ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายธีรภัทร บุญลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายนรินทร สายเนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายภูมิภัทร อเนกา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายสมพร บุญภา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายเสริม บุญลา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายอรรถชัย บุดดารวม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ คำแดง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงญาดาวดี แพงทรัพย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายปริญญา สิงห์อ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ แสงประสาร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงวนิดา แพงศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงวรัชยา บุดดีสอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงศุภสุตา แสงมุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงหงษ์หยก ฉิมพลี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงอริสรา ถินขาม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายนนทวัฒน์ สืบสุด

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายสรวิชญ์ อินทะเรือง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายอังสุธร เทียมทัศน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายอนิรุธ นามบุตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ มันวงค์

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงนุชธิดา กาละพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงปณัฐดา จันลา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงวริยา คำมา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงวนิดา หอมทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงภควดี สาริเพ็ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงศศิประภา บุญทศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงอินธิรา สุวะจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายธีรวัฒน์ วงค์พรมมา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงณัฐชยา สีทา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงปยวรรณ สารถี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายวุฒิชัย ดวงงาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นนพละ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงเบญจพร ปาสนธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงอัยรดา พูลสาริกิจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายธรวัฒน์ พรมกสิกร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ชินภาชน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงศิริวิมล การบุญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายวรุตม์ อุ่นเมือง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายแสงเพชร วงค์พรมมา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงนิศาชล สวยอารมณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงกัญญานัฐ จัมปาโสม

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายธนพล ทวีสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายวรวิทย์ นิยมชาติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายกฤษติทัศน์ แน่นอุดร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายไชยวัฒน์ บุญพา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายธนพัฒน์ ชาวเวียง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายนัฐวานนท์ ทองสินธุ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายวีระภัทร พวงทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายรัฐภูมิ สีทา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงนฤมล บุดดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงปยวรรณ สมอไพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงพัชราพรณ์ มูลแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงมะลิวัลย์ คุณพาที

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงอริศรา ศรีบุญเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงนิลธิชา กัณทะสา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายภานุเดช แสนลา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายวชิราวุธ จันทะเนตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงกมลชนก นะรินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงกรรณิกา ทองพานิช

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงจิฬาลักษณ์ วงรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงวัตถาภรณ์ จันทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายปุณรินทร์ บุญเกิด

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงสุพันสา ชายแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๗๔
นางสาวจรัญญา มงคล

๑๖/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๓๗๕
นางสาวพิศพร แสนนา

๒๒/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๗๖ เด็กชายปรมาสิทธิยากร
บุญทัน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายอานนท์ สีเข้ม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงกุลจิรา วันนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงจิราภา ช่วยศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงนริศา แสงฉาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงประนิดา ปองแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงปยะธิดา กันทะมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงพรชนก แจ่มจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ จูมนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายวาคิม ชมาฤกษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงโยษิตา โกวิท

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายรัตนชัย สีแปลก

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายรุ่งเรือง บุญลา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายอดิศร โตนา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายอภินันท์ บุบผาวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายอิสระ พิมพ์เพ็ง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร รัชตะนันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงเกตชรินทร์ ศรีบุญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงภัทรจิรา สารปรัง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายชานน ขันตี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายสุวรรณณัฏฐ์ กอบเกือ

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงกัลยาณี หมดกรรม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงณัฐชาริกา ไวยลุน

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ ศรีทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงอรษา วรรณา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายพันธวัสส์ พสุนนท์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา กาสา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุนิสา ไลยลุน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงอรทัย กาสา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญราษฏ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสุวะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ โอทาตะวงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงพัชราภา ชินสี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงวาสนา จำปาดะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๔๑๐
นายวิจารณ์ หาญชัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๑๑
นายธนากร โชคเกิด

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๑๒
นายอุทัย พาเชือ

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๑๓
นายวัฒนา รูปคม

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายณัฐพล อิวิโซ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองแสน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายสราวุธ หลายเหล่า

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

พรมเพ็ญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายปริญญา ทองจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายนภัสกร คลังกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงอารีญา เข็มเพชร

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงจิรกาญจน์ สุทธิประภา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกิติยาพร สิงห์กุม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงพรรณวษา พรมเพ็ญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงกัณฐิกา ธรรมรักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายประสงค์ สิงห์กุม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายเอเชีย ลัดดา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สิงห์โพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายชินวิทย์ ชนะพาห์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายวีรเทพ พลเขต

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายธีรภัทร ทองสรรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงเสาวโรจน์ บุญเติม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงปยธิดา การีวัฒน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงนัทชา บำเพ็ญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายภากร ประพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายอนุชิต คำภางาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายชัยรัตน์ ลุนพงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงปริศนา กิเลน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายจิรัสธนา สิตะวัน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายสัจจะพล คมสัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงศรัญญา บุญลา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธรรมสัตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงจิตสุภา ยุตวัน

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงอัญชิษฐา อามาตหิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๔๔
นางนันทิกร พันธ์จันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๔๔๕
นางพุทธิดา จันทร์ดอนแดง

๑๗/๑๑/๒๕๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๔๖
นางสาวจริยา ใจแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๓๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๔๗
นางสาวลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๒๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๔๘
นางสาวศิริประภา นามอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๒๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๔๙
นางสาวอุไรวรรณ ทองสัมฤทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๒๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๐
นางสาวปริญญาพร คำปอง

๑๒/๐๙/๒๕๓๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๑
นางสาวอนุรักษ์ ยิงยง

่

๑๖/๑๐/๒๕๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๒
นายวารี คำภัย

๒๗/๐๑/๒๕๐๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๓
นางปญญา จันทร์สูง

๐๗/๑๑/๒๕๑๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๔
นางสาวไพทูรย์ ผาแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๑๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๕
นางสาวมนจันทร์ ปามุทา

๑๐/๐๒/๒๕๐๙
โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๖
นางสาวธัญลักษณ์ สืบศรี

๒๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๗
นายสุขสันต์ พวงทอง

๑๗/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายณัชพล สิทธิมัง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงณัฐณิชา วายะลุน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงประภัสสร คำเภา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายยุทธการ ทองทับ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงอรัญญา ดำบรรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายศราวุฒิ คำอ่อน

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๔
นางสาวกมลฤดี ปกกาสัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๕
นางสาววิลาพร ยุตวัน

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๖
นางสาวศิริรัตน์ อุปเสน

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๗
นายอภิชาต บูรณะศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๘
นางสาวพรวดี สืบกำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๙
นางสาวทิพย์ตะวัน วารินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๐
นางสาวสุทธิดา อ่อนตาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๑
นางสาววิไลวรรณ เสนาใหญ่

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๒
นางสาวสุพัตรา อัปกาญจน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๓
นางสาวจุไรรัตน์ วงค์ขัน

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๔
นางสาวนภาลัย ปดธรรมมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๕
นางสาวศิริกานดา แก่นพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๖
นางสาวกัญรินทร์ ปตภัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๗
นางสาวธิดารัตน์ หาโค้น

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๘
นางสาวศจีรัตน์ มีพิมพ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๙
นางสาวนำทิพย์ โคตสมบัติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงวรรณิษา แสงพระจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๑
นางสาวสุตศิณี อ่อนสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๒
นางสาวกฤษณา ต้นวงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๓
นายจิรัณวรรธน์ พละศักดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงนิศาชล ทางชอบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงธฤตสุตา ปญญายงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงลัดดา ศุภลักษณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงอรทัย คูณสามัญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสุนิสา จันทร์เสนา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงยุภาวดี พระโรจน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงอรพิน แสงสว่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำมะณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วประดับ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๙๓ เด็กหญิงลักษณาวรรณ
จันทบุตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายนรสิงห์ เก่งสุวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายสิริชัย เหล่าชัยวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายจักรพงษ์ สุภาษร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงปุณณาสา คุณภาที

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงปทมาวดี ดวงงาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงณัฐวรา อุ่นชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงวันนิดา มณีภาค

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายอภิรักษ์ บัวสระ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายฉัตรมงคล ลาเบาะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายเจษฎา ทองลิมสุด

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายกฤษฎา วัฒนาราช

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงเนตรนรี ศิริผลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายเดชชัย ชินวิวัฒน์ผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายอนุสร อ้วนทูน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงนราภรณ์ แก้วโสภา

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชินวิวัฒน์ผล

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายกิตติธัช หิมคุณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายสุวภัทร ขวัญชุนู

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๑๒
นางสาวกิงแก้ว

่

ปารจิต
๑๑/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๑๓
นางสาวณัฐพร หมืนสุข

่

๒๙/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๑๔
นายทวี ชาหลักคำ

๐๓/๐๘/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๕๑๕
นายนัฐพล ทับทิมอ่อน

๒๑/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๑๖
นางสาวปวริศา ภาคโพธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๑๗
นางสาวพรพรรณ พันธวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๑๘
นายวิทวัส ทานสฤทัย

๓๐/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๑๙
นางสาวศรัญญา คำกุณา

๑๒/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๒๐
นางสาวศิริภัทรา ชมชิด

๒๗/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๒๑
นางสาวอุไรลักษณ์ เหลากลม

๑๘/๐๙/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๒๒
นางสาวเกษร ตามพงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๒๓
นางสาวบุษบา คงมาก

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๒๔
นางสาววลัยรัตน์ สำราญสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๒๕
นางสาวศิริพร ผ่องศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๒๖
นางสาวสุกานดา ทิพย์หลวง

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๒๗
นางสาวแก้วมณี คะดุน

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงปนัสยา สุขปรุง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงพรชิตา  ชัยอาสา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๓๐
นางสาวชุลีพร พรมอินทร์แก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๓๑
นางสาวนันธพร ชัยปราณี

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงสุภัชชาวดี ปรือทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงสิริยากร อ่อนสีดา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายรัฐภูมิ สังฆะโคตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๓๕
นายประจักษ์ พันธ์จันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๑๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายวัชรพล ศรีเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายวีระชัย วิลัยวงค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มณุกร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงกัญญารัต อุ่นหล้า

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงธิดาเพชร ขันเพ็ชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายอำพล สุขปรุง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงชลลดา การะพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงวรัญญา สายดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายนันธวุฒิ สะอาดรัมย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงณัฐนรี ประชุมสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงกลมชนก เกียรติไพศาล

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายทฤธิชัย สาระคำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงปณิฏฐา ดวงบุบผา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงสุกัญญา เหล่าแสน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ / ๑๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายชลกร ทองมาก

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายนพกิตติ

์

โคตรวันทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เผ่าคนชม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายปญญณัฐ แสงสุกวาว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงกมลวรรณ เพ็งสว่าง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายเจษฏา เสาแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายภราดร พิพัฒน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงปณิตตา พรชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงรัตนา รวมวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายนันธวุฒิ บุญลาภ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายออย ราชวงศ์ศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงพรรษา โคตรพุ้ย

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุธิดา ชาภักดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายชินวัตร พิษคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายวรพล วงศ์ษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงธดาพร สิงมาดา

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา วระบุญญา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ดำหนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายภัทรพล นิสดล

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายกฤษฎา ท่าหาญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายสิทธิชัย ตาถา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายคูณทรัพย์ พันหา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงแก้วตา ศรีวงษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงจีรนัย บุณมาปด

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงยุพาพร แสงแดง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายปยะวัฒน์ นะวะนิยม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงสิริญากร บุญอ่อน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๗๘
นายจำลอง สายใจ

๒๕/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๗๙
นางสาววารุณี ชมอินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงกันลิกา พิมพ์กาล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงจิดาภา ชิณกะธรรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงจิราวรรณ เหล่าออง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงชลธิชา หอมผกา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงชาลิณี โสดากุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงณัฐวิภา เชือจำพร

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงนนทิยา คำสิม

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงปลายฝน ขันสิงห์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงพัชรพร เจตบุตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงวราพร ปลืมใจ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงสุรัตน์ดา นัยสว่าง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายกิตฏิศักดิ

์

สมตัว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายนนทวัฒน์ เหล่าหา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายนัทพันธ์ กาวิ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายวุฒิชัย ขันตีเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายสมศักดิ

์

เคนบุปผา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายอิทธิพล เชือจำพร

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์จำปา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายศิวกร คำแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงแดง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พุมมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายณัฎฐชัย สังฆทิพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายวิชญพงศ์ นามภักดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายฐิติพงษ์ สาทอนราช

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงฐานิดา ช้างสาร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายวัชรพร นันทะสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงจีราวรรณ มงคลเลิศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงนริศรา อุติเนตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายกิติพันธ์ สิงห์มุ้ย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายจักรภัทร แสนวิเศษ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายเทพพิทักษ์ เกษียร

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายศิริพงศ์ รุขจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ชิณกะธรรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงจิรัชยา เทศวงศ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงณัฐณิชา พันนุมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงปฏิพร วงศ์กลม

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ปะหมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุภาวดี สีดามาตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงอาทิตยา พิศมัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงปยะมาศ ใชยะนาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงรัตนาพร ดำหนา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายนทีทอง เทียนหอม

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายเมฆา กาสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายอัษฎาวุธ คูณเวช

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงสุวนันต์ ขันตีเรือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงวราพร เกษียร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๒๖
นางสมจิตร วงศ์เกย

๐๗/๐๒/๒๕๒๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๒๗
นายสุรวิทย์ พรมทอง

๑๗/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายพีรวิทย์ เครือเนตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงหัสยาพร แน่นอุดร

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงจีรวรรณ บุตรกุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายภารดร ยงยืน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงเนือทอง

้

รางเงิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงญาดารัคน์ วงศ์ลาโพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงอาภรณ์ สว่างศิริ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายสยาม แซ่โง้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายวัชรี อินทร์งาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงศศินา ไสลจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงธิติยา ทองแสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงชลธิชา อินทะบุดดา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงณภัทรา บุญช่วย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงวรัญญา การวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองสาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงโสธิดา พันโบ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงปรัชยา สีจันทร์แดง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงกิตติกา ภักตะไชย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงอริยา เพชรทิม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายสายชล เหมแดง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงนันทรัตน์ จันทร์สืบ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายนิติวัฒน์ กิงวรรณ์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เชือสกล

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงแพรวา แพงรูป

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงอนงรักษ์ บุญรอด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงนฤมล ลุกบุญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๕๔ เด็กหญิงเบญจลักษณ์
ไชยพันโท

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายศุภชัย อู่สกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงปริณดา ด้วงชิน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงประกายดาว แจ่มเสียง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงพรนัชชา ทุ่มโมง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงจารุณี สิงห์น้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงกุลปริยา จันทร์รินทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงศิริพร พงษ์เรือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงปรายฟา ปตไตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงอภัสรา เต็มโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงราเชล คำสัจ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายเจษฎา พานเงิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงลินธิดา ทาหอม

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงสุพัตรา ทาก้อน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายธงชัย ยืนนาน

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายภาคภูมิ วงวัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายพีระพล สืบกำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงฑิฆังพร เมืองซ้าย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายพงศภัส ผาหยาด

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายเกรียงไกร ใสสด

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายชนะชัย หอมชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ ศีรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายอิทธิพล คำสิงห์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงอภัสรา งามภูเขียว

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงหงษ์หยก ปสสา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุระพิน

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงวรัญญา จูมลี

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายฐณะวัฒน์ นามบุญเรือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงปนัดดา สารบรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายโชติพรรณ สุภาษร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายอภิรักษ์ บัวถา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงอัจจิมา ผิวดำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายวัชรินทร์ สุภลักษณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงปวีณ์กร ศุภนิกรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สองสี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายศิริชัย อุดมญาติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี โอสถศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงดอกอ้อ นีรพัฒน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงนคนันทินี นิติภิรมย์ชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงยุวรรณดา ขันทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงน้องพลอย ภาระเวช

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงนพรดา นามบุญมี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายพงษ์อมร อุ้มแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายนันทกร พรมเทพ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายโชคชัย เดชปองหา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายทินกร วิเศษเนตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ธนะจินดา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายวรวุฒิ เรืองเนตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายธีรยุทธ ทองคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงอรัญญา โพธิชัยแสน

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงกุลธิดา บุญประกอบ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงมุกดาพรรณ สาธรราช

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุต๊ะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ชาดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายอุทัย คำหา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงอรกัญญา ประสมพลอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงชลธิชา พันนุริตธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายประดิษฐ์ รีศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายเรืองเดช บุญลา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ฉลองคุณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงลูกไผ่ จันทาเทพ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายภัทรพงษ์ ดวงคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ คุณคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงรัตติกานต์ มูลเพ็ญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงทิพวดี คำภูมี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายทินภัทร ประหยัด

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายจักรภัทร โพธิไหม

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายวัชรินทร์ คำมี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงสุพัตรา ภาวิเศษ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงรจนา พิลาวัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงนุชนาฏ ยิงยงค์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายประเสริฐ อาลัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายเดช เกษงาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายทินวัตร ชินทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายแสงสุรีย์ สีหาหอม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงอุบลวรรณ พิมนรัมย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายวัชรินทร์ อุดมพืช

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายสิทธิชัย อุ่นแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายวรากร มีคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายสณหรัฐ พาพินิจ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายธีระชัย จันทร์สด

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายวัชรพงษ์ บัวรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงพรพิไล รักไทย

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงอาพัชราภา สนสร้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายพีระพล ก้อมษา

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ เชียร์สมบรูณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงเกวลิน ปนทะทา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงสิริโสภา ออมนพ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายปรีชา วงค์ตีบ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงสุภาพร ด่างเกษี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายสมโภช ดำบรรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายภานุพงษ์ ชูญาติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายปยะวัฒน์ ผาหยาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายเฉลิมชัย คำแดง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วกอ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายศรายุทธ เกษดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายพชร สายเนตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายปรีชา ประหาวัตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายวรรณชัย มีคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงกัญนิกา แก้วอาษา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายรัชตะ วงค์เคน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายสราวุฒ แจ้งจิตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ นาหว้า

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายณัฐพงษ์ มุกดาพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงกนกพล ผงจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงจีราภา ตาอุดม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสาวิตรี พรมศร

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายณัฐพงษ์ เจริญผล

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงชฎาพร ภาระเวช

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายแสงสุรี ไชยพันโท

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายอนันท์ สิงห์น้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายอมรเทพ กัวนามน

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายสิทธิชัย ผะสม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงนฤภร ยศทะกูล

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายอภิชาติ พวงเพ็ชร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายนนธการณ์ สารการณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงสุริตา วงค์กัณหา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงวาสมลฑา ปนแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายประกายแสง ยีเข่ง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงวิจิตรา สิทธิมัง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายชาญยุทธ นากุนอก

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงดาราพร นามศร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงจิรดา สำราญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธีระศักดิ

์

พิเคราะห์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงเปรมกมล หนูเผือก

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงสมหญิง ปรุเขตร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงปริยากรณ์ ปรีเนตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงนัดทพร ล้อมวงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายธวัชชัย หงส์คำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ผ่าโผน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงพรมพร มีศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายณัฐพล หลงชิน

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายธนบดี สิมมา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายนพรัตน์ สองสี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงหนูพิศ สีงาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงณัฐิดา ปตาระตัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมหนา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ คำสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายวรายุธร ยุตรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงนิภาพร พรมจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ลบศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายรุ่งเรือง เสาวรส

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงทัศนีย์ วงศ์ผา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงดวงเดือน พินคง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายนิรันดร ศิริบูรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายจรัสแสง จันสด

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายณัฐวร ทิพมูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายคุณากร ตรีเหลา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายนัทธพงศ์ บุญคำภา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงมัทนา ชาวตังหวาย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายอริยพล บุญชู

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายสราวุฒิ สุดถนอม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงกรรณิกา ถาวรรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายจิระศักดิ

์

เพ็งจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายพงศ์พัสกร สงวนจีน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายสมชาย เมืองซ้าย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงปภัสสร ปราบโสม

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฝกทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายชลกานต์ ภาระเวช

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายกฤษณวัฒน์ โสมเกษตรินทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๑๔
นายรัชพล พันวิลัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๑๕
นายนิรุทธ์ นนพละ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงอติมา ลือนาม

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ เกษดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา อเนกา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงปณิดา แก้วมีศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายชิษณุสรรค์ สิมเยอร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายเอกมงคล ชืนใจ

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๒๒
นางสาวภารดี บัวนาค

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงนภาพร ฑีฆะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายติสรณ์ คำหารพล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงอภิญญา อุทรบรูณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๒๖
นายณัฐวุฒิ จำปาหอม

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๒๗
นางสาวมนัสวี จันทร์แจ้ง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๒๘
นางสาวนุชจรี หงส์ศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๒๙
นางสาววิลัยวัล พันพิลา

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๘๓๐
นางสาวพัชรินทร์ ประพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๓๑
นางสาวอุไรพร พงษ์แก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงวรรณทิษา ดวงลายทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๓๓
นายวีระพงษ์ สีอ่อน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๓๔
นางสาวทวินัน ผาแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๓๕
นางสาวลักษิกา สีหาจักร

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๓๖
นายเจษฎา สายตา

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงเปรมวดี ลานนท์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๓๘
นายชัยวัฒน์ พามา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๓๙
นางสาววิลาวรรณ์ สมตัว

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๔๐
นายสัมมะกร เหมแดง

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๔๑
นางสาวเจษณีย์ สาวาโย

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๔๒
นางสาวอรอนงค์ จันทาทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๔๓
นายวีระชัย เกษหอม

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๔๔
นางสาวสุวารี บุดดีวัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๔๕
นางสาวเพชรลดา ภาพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๔๖
นางสาวปยะดา โฉมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๔๗
นายโชคชัย แพงเกษร

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๔๘
นางสาวอนิศรา ปดสีลาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๔๙
นายฤทธิเกียรติ พงศนีย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๕๐
นางสาวจุราพร ดอกคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๕๑
นายเดชา มาลุน

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๕๒
นายสายพิณ สิมมารับ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๕๓
นางสาววริญจ์ญา รอบรู้

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๕๔
นางสาวมาลี รูปขำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๕๕
นางสาวจิราภรณ์ สงคราม

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๕๖
นางสาวนันทนา สิมกันยา

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๕๗
นายอดิศักดิ

์

แสงสุขวาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๕๘
นายณรงค์ ลายา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๕๙
นางสาวมยุรา ทองปว

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๖๐
นางสาวสุพัตรา แสงเมฆ

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๖๑
นางสาวสุชาดา ทานาฤทัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๖๒
นายประวิทย์ ไชยพันโท

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๖๓
นางสาวณัฐนิชา รืนเริง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๖๔
นางสาวนุชนาฎ นัยเนตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๘๖๕
นางสาวมาลิสา พรมหาไชย

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๖๖
นายพงศธร เพิมทอง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๖๗
นางสาวเรณู ทองจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๖๘
นางสาวจิรัชญา แสวงผล

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๖๙
นายพัชราพร เสาราช

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๗๐
นางสาวจารุวรรณ กางหาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๗๑
นายธนพล ด้วงชิณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๗๒
นางสาวอภิญญา พรมโพธิทิน

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๗๓
นายนิติศาตร์ สิงหาแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๗๔
นายสุรชัย วงศ์ผา

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๗๕
นายนครินทร์ ดวงคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๗๖
นางสาวมณีรัตน์ ปราบโสม

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๗๗
นายสมรักษ์ ต้นแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๗๘
นางสาวนิยากร จันทบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๗๙
นางสาวเตือนจิตร แก้วขาว

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๘๐
นายเจษฎา วรรณขาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๘๑
นายประเสริฐ ภารพัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๘๒
นายโชคชัย รอบคอบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๘๓
นายพิชัย ไพรภิบาล

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๘๔
นางสาวธิดารัตน์ ทองสัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๘๕
นางสาวเกศรินทร์ เคนมี

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๘๖
นางสาวรัชนีกร สังขะวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๘๗
นายกฤษณะ พงษ์เสือ

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๘๘
นายรณชัย ทองโพธิศรี

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๘๙
นายวิรพล บุทองรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๙๐
นางสาวนิดาพร โทบุดดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๙๑
นางสาวเบญจมาพร แสวงผล

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๙๒
นางสาวนิตยา สำเภา

๒๒/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงนันท์นภัส กลมเกลียง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายณัชวนนท์ พรมโสภา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายพิเชษชัย แก้วใส

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายสกรรณ์ สุริโย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายจัฏวา สุพิพัฒน์โมลี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงปพิชญา วรรณโคตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงอินทิรา แสงสุกวาว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงมุกธิดา โคตรนนท์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงนันธิยา ลีพล

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงศิริญญา เหล่าสนธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงธิติสุดา พิมพ์สวย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุภัชชา เหล่าเวียงแก

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กลมเกลียง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงธิติมา สาริกา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงอนุธิดา รูปโสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายชัยวัฒน์ แสวงนาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายชูติวัต เสียงเพราะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายธีระชัย น้อยตุลัง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายวุฒินันท์ พิมมะศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายสิทธิโชค ทะยะสุทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงสุนันทา มัชฌิมะบุระ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงสุวรรณี สีแปลก

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงกาญจนา เย็นใจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ โคกโพธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงสุชาวลี สืบพงเสือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายอิทธิชัย แสงสุขวาว

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงอรพรรณ ตุ้ยคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายแทนพงษ์ โคตรหลักคำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายวัชรากร ทะยะราษฎร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายวุฒินันท์ สุริโย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายศราวุฒิ วาปใส

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงคำพลอย นัยนามาตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงนำผึง

้

น้อยตุลัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงอุไรพร ดวงบุบผา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายธนรักษ์ พรมอินทร์แก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายสุรชาติ แสงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงวาเลนไทม์ พงษ์เดช

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงสุภจิตร คำไฮ

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงพิกุล แสงจันดา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายอัครพงษ์ สุภาษร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

แสงชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงกาญจนา แสงชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงดาว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายธีรชัย สีแปลก

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายสมชาย มัชฌิมะบุระ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ คำมุก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงกนกพรรณ แก้วธรรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๔๐
นางสาวกระต่าย ขันธ์วงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๔๑
นางสาวกัลยา อินธิแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงดรุณี การัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงแนน อินธิจักร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๔๔
นายโกเมนทร์ โยชะออน

๑๗/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ฝากไธสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายกฤตเมธ อภัยโคตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายไกรวิชญ์ สิทธิหนองคู

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายโชคบดินทร์ โคตรคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายธนิล สาพิมพ์ลาด

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงจิราพร เกษดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงทิติยาณี บังศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงทิพย์นภา อ่อนดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงนัฐธิตา ขาวสะอาด

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงสุกัลยา ไชยพันโท

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงจารุภัทร กลมกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะวงค์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

ละเลิง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายชัชชัย แก้วมีศรี

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายโชคคี สุริวรรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายคฑาหัสต์ อุทธา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายจิราวัตน์ ใจใหญ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เงินจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายพีระพัฒน์ เหล่าเรือน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายอัครพงศ์ คำโส

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงปณิตา คำภาเหล็ก

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงพรกนก โนนน้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงพรไพลิน โนนน้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงนิรัตศัย สระอา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงวสิณี น้อยขัน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงจันทรัศม์ สมณะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงสุชาวดี ขาวสะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายพงษ์เกษม เสียงดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายเขมรัตน์ แสงจันทร์นวล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายเอกตพล ศรีวะสุทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงอัจฉรา คำกุณา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงไอลดา วงศ์ลา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงสุนิสา สีดา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญตา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงศิริกัลยา เกลียงทอง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงพิม สายสุด

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงวริสา วงสีลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงพรพิมล พิมพ์กาล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงจิรชยา พิมพ์รัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงเปรมจวัณ คำกุณา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงปยวรรณ ประสานทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายอภิรักษ์ โคตรคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาพิภักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๘๘
นางสาวธมนวรรณ คนฉลาด

๐๙/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๘๙
นางสาวกมลวรรณ  พรหมสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๙๐
นางพัทยา สาสนาม

๐๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๙๑
นางพิมลมาศ   มูลสิน

๒๕/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๙๒
นางสมจิต สุภาษร

๑๑/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๙๓
นางอมรินทร์ แสงสุกวาว

๐๑/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านนาเมือง

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงณัฐพร ทองนำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงวรรณฤดี เคียงวงศ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงวิลาวัณ โคตุเคน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายวัฒนา อาสาคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายพัชรพงษ์ จักรหล้า

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงนัทชา โลห์คำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงสมฤทัย วงค์อุดม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายณัฐพล สมศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงณัฐชริดา มาตราช

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงณีระปทร สุขสีมา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงพิกุลแก้ว ศิริสันต์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙ / ๑๔๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา ดวงแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงหงษ์ทอง หาวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงกนกรัตน์ แก้วเขียว

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงมัณทนา คำภู

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงวิชุดา อาษาเหลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงศุภานัน วยะลุน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงอนัญญา ทองดำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ เลไทย

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงปนัดดา ชมกลิน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายคุณานนต์ สังข์เงิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายธีรยุทธ จารย์เขือง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พาเลิศ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงจิตตินันท์ จันทร์สุตะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงจุฑาภา ประชากุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงนำฝน โพธิศรี

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ กะตะจิตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงเมตตา บุญเนตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงอรทัย สังข์เงิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงอรอนง โคตรสา

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายชาญณรงค์ บุญเรือน

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงประภัสสร คำพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงอรปรียา ฑีฆายุพรรค

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงจิรานัน บุญภูมิ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงสุวนันท์ แจ่มมณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายจีรภัทร บุญแพง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๓๐
นางสุนิรัตน์ แก้วกลึงกลม

๑๕/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๓๑
นางเบญจริษา ริมสกุล

๐๔/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงปานตะวัน สีบานเย็น

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายศุภฤกษ์ โสภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายอนันต์ คำชมภู

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แสนดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงปยะธิดา สุขิตา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงพรนภา แสงทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงพัชรา จักหล้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงลัขนันท์ฎา ธะนะจินดา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงวิริยาภรณ์ เกษียร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมวงศ์ษา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายรพีภัทร บำเพ็ญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายหัสดี สีบานเย็น

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงปาริฉัตร โสรส

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงกฤติมา ยิงยง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายกฤษณะ พิมพ์เขต

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีปด

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายนัทธพงศ์ พึงจิตร

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายภาคภูมิ วรรณวัตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายภานุพงษ์ ขันตรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายภานุพง เรืองโสม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายสหภาพ หอมอ้ม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายอัครเดช ศรีสิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงชนิดาพร บำเพ็ญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงชลฤทัย ศรีปด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงโชติกา นัยนามาศ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงณัฐนิการณ์ อยู่เหย้า

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงปยะธิดา วันโท

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงรัตติยากร ไชยแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงศศินาพร พุทธาทาป

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงสุวนันท์ พิมพารัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สัตตารัมย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์พรมมา

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๖๔ เด็กหญิงกาญจณาภรณ์
บำเพ็ญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายปฏิพล พงษ์สระพัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงนรารัตน์ บัวคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายอโนทัย พละไกร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงอรอุมา อุคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงนัฐพร สิงห์ษา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงสุพัฒตรา พรมลี

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายลัญฉกร บุสยาตรัส

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพีรดา ชิมโพธิคลัง

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายวิทยา สิงห์ษา

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงปริศนา โสรส

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายอานันท์ จันทร์แรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๗๖
นางสาวลลิตา ไขแสง

๑๐/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงกรวิกา พูลเพิม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงสิริมา หัวนิล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงกนกอร แสงสีดา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงณัฐธิตา พิมพกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๐๘๑
นายปฏิพล ช้างสาร

๐๙/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงอริสรา คุ้มศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงธิติมา เปรมทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงสุภาวดี พรมเคน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงพัชริดา พิลพัฒ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงศิริประภา สาระราช

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงนภาพร ยุทธรรม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงรัตน์ดา กาเผือก

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงอรุณรักษ์ สุภนิกร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงวรันยา ศรีสิทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงรุ่งธิวา วิชาชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงสุธิมา ตรีสาตร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายสุริยา คุณะชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายคมกฤต อินทร์อ่อน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงอุษนีย์ หมูนสิงห์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงจีรภัทร์ วงษ์ต๊ะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายพัทธนันท์ โคตรศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงวรรณภา สุดสูง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา หมุนสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายครรชิต ดาบุดดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงเกวลิน สายแวว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงวิจิตรา สีบัวลา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีวะสา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายจักครินทร์ สีสุวงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายเจษฎา เหนือโชติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายพุทธิชัย สีวะสา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายธีระพงค์ ทองนำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายธัญญธรณ์ กาญจนศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายวรเมธ ไกยวินิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดภู
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงอรทัย ทองนำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงจริญญา มะลิมาตย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงชยธิดา ยืนยง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงสุนิสา แสนกล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงณัฐธริฌา พิมพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงบังอร หลอดคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายสุรยุทธ์ ดอกปาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงประภัสสร ศิริมงคล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายวิสันต์ ผมหอม

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายชัยยา มีแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายเนวิส ชาริโท
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายปยะพงษ์ คำแดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายชาลี ไกลหลง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายวัชรพล กันหาวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงปวีณา สีดาสี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงกัลยา ช้างสาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงชนกานต์ สายเสน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงพรสุดา พลอยยอด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ จอมคำสิงห์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงทิพวรรณ สุดไชย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๓๒

นายวิทยา สืบแล
๒๑/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๓๓

นายกฤษณะ ทูลประโคน
๓๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๓๔

นายเฉลิมชัย แสงจันทร์นวล
๐๓/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายณัชพล ใจคิด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงวัศยา แดงโสภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายชลันธร สุดเนตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายรังสรรค์ จันมานิจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ บุตรงาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายพีรทัศน์ บุญเอก

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายนฤเบศ สายตรง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา ประสมพลอย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงปริศนา ชาดา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงศศิมา คำแดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงปลายฟา ภาวิเศษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงวนิดา หงส์สิงห์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายศุภวัฒน์ ขันเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายอรรถพล ศรีสว่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายนวพล สุพาลา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๕๐ เด็กหญิงพรรณารายญ์
ศรีเดช

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงไพลิน ทองลิมสุด

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายนันทวัฒน์ เฉวียงวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายมนตรี บุระพิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงปวีณา เสนาใหญ่
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายมนัญชัย อ่อนดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายพงศธร ชาวกระเดียน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงนิภาพร คำจันทร์ดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงสุรัตนา พิมพ์พันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงชลลดา ภาวิเศษ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงวันนิฉา เพ็งบุญมา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายสัชฌยา ทศเทียน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายวันเฉลิม หินแรง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

แสวงวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายดินปน โฮงภูเขียว
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายสรากรณ์ เกียร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายโยธิน มิงเมือง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา ข่ายทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงวรรณิภา จันทาลุน
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงอ้อมใจ อรจุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายอนุพงษ์ ตาลอ่อน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายอัษฏาวุธ คนที
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายฐิติพงษ์ สัมมาวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงปนัดดา เรืองโสม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายประสาร ทองปลาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พาแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายวันชัย แก้วสมุทร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล ยืนนาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หอมนวน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงต้นว่าน ขนุนทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายอดุลวิทย์ ภู่สำเภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายกตัญู สีหล้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงปาริฉัตร คุณะฤาชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ทุมทัดทราย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงวริศรา มีหิริ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงสุชานรี คำโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงสุภาพร ทองลิมสุด

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงจันทราภา ยงยืน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทร์มานิต

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายอธิวัฒน์ สาสีมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายอนุชา ศุภลักษณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงนันธิดา ยืนนาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงปาริชาติ แดงโสภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงมะลิสา มุกธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงสุจิตรา แดงโสภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงณัฐริกา ยืนนาน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายจารุกิตติ

์

โคตรบุดดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีสมบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงสาริตา ช้างสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงชลธิชา นันตะวัน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงกัลยกร สำเร็จรัมย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายนัฐภูมิ ทองสัมฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงวชิรดา ลาเลิศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงปยะวรรณ มีคูณ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายธีรพงษ์ กุดเหลา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายธโนดม ภูไชยคำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายวิรัช มังคละพลัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงปาลิดา วงค์กลม

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดวงบุตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงอรรถวดี สุขพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงธัญพิมล จันทมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๑๒ เด็กหญิงกัญญัชลาภรณ์
โจระสา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงชาลิสา วงศ์บา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายทวีชัย คำกันหา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายปยะณัฐ ชาตรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ทุมแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงยุวดี อเนกา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายวรวุฒิ อุปเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายนาวี เหลาเต็ม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงปนัดดา ผึงสุข

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายพายุพัฒน์ ทัศนีย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงอัมภาวรรณ พันธ์แสน

๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายวรวัตร ฉิมพลี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายธีรวัฒน์ สังข์ทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงศรีฟา กะชิรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๒๖

นางสาวกฤติการต์ แท่นคำ
๒๗/๐๒/๒๕๓๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๒๗

นายขวัญชัย แดงโสภา

๑๑/๑๒/๒๕๓๓
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๒๘

นางวงศจมาน สุพรรณนนท์
๑๕/๑๒/๒๕๐๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายภัสกร สาระกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง วัดเขืองกลาง

่

 

อบ ๔๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุริยง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง วัดเขืองกลาง

่

 

อบ ๔๖๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เขียวขำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง วัดเขืองกลาง

่

 

อบ ๔๖๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงอิศราภรณ์ บุญภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง วัดเขืองกลาง

่

 

อบ ๔๖๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายพิษณุวัฒน์ ทองไทย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายพิทวัท ทำนุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายพลาธิป จุดาสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายพลศิริ พลศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายณัฐพล สารบูรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายชนาภัทร ทองไทย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสอาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายทัตตะพล พิลาดวง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายวงศกร ยอดสระ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายนนทวัฒน์ สารบูรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายกฤษดา ผลตะขบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายเชษฐวุฒิ วงศ์เสน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงพนิดา สารบูรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงวณิชยา สารบูรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงสมปรารถนา

อัคราช
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เทพสุริ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงพิชชานันท์ ทัดศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงภาวิณี สาขามุละ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงจิรนันท์ ทองไทย
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๕๒

นางสมใจ รวมธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๕๓

นางพรเพ็ญ ศิลาวัลย์
๐๑/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๕๔

นายพรศักดิ

์

บุญเอือ

้

๐๑/๑๒/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายณรงค์ชัย นิลจำรัส
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายนวพล สืบสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายณัฎฐนันท์ ต้นโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายภูริณัฐ อัญชลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายศรายุทธ ฝอยทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายอดิศร จันทป

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงสุภัสรา ทองคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๖๒

นางสาวมนิดา สืบสิงห์
๐๑/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงอภิญญา สืบสิงห์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายธนากร เชือสิงห์

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายฆนกาญจน์ พิมพ์โสภา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงมัทนา จันทร์เจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงพิชชาภา เชือสิงห์

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงรัตนา เพลินจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงฐิติมา พันลำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันลำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายวรากร อยู่สุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงพรรณนิภา ชินทวัน

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงนิภาพร โกศล
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ นภาวัฒนดำรงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายณัฐพล เริมรัตน์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายสิทธิคุณ สืบสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ แสนหยุด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายเมธิชัย ชินทวัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงกนกอร ชินทวัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายธนพล ดาผา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายอรรถพร นาคศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงสุทธิดา โฮนทุมมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงอังคณา บุญสมยา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ บุญประภาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงวัทนวร โนนคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ รัตภักดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงพัชภรณ์ ชูบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายเจษฏา พันธ์ภูงา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงจุฑรัตน์ หนูชาวนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงชลรดา ประดิษฐ์สิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายทศพร นันทะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงพรชณิษฐ์ นักรู้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายศักรินทร์ คำทา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงกชกร แผ่นหิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงชุตินันท์ ลุนแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายนันทพงศ์ เส็งเล็ก
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๙๗

นางกาญจนารัตน์
ธัญญนันทิวรรธน์

๒๕/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงสโรชินี แสงแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

วัดธาตุน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงพรรณวษา ช่างถม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

วัดธาตุน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงวิยาวานี สารทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

วัดธาตุน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงวินิธา สารทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

วัดธาตุน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายสุริยะ สารีวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สารีวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายชินวัตร รองทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายธีรวุฒิ นามคำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ทองสลับ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายธนพร อารีพงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงทิพวัลย์ ขำนาพึง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงมลิวัลย์ จันทร์กระจ่าง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงผุสสิตา รองทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงนภสร ศิริป
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงสุนันทา แสนกรุง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายวีระภาพ รองทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงศมาพร ประเสริฐศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

วัดอัมพวันนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายแก้วขวัญ สรรพสาร
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดอัมพวันนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงชมพู่ พันธ์นัดที
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดอัมพวันนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงพิชามญธุ์ ฉลวยศรี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดอัมพวันนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงรตนกร บุญเนตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดอัมพวันนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

พงษ์โสภณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดอัมพวันนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘ / ๑๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงรดา สุระมณี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่น้อย วัดบ้านเค็ง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๒๑

นางญาดา วงษ์ทอง
๑๒/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านดู่น้อย วัดบ้านเค็ง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงธนพร สินวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่น้อย วัดบ้านเค็ง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงภาสินี อุ่นจิต
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

วัดบ้านเค็ง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๒๔

นางเสาวลักษณ์ ดวงแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๒๕

นางไพรินทร์ ทองนิม

่

๑๗/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองอ่อน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงเอมอร บุญเต็ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงปนัดดา นำคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงปญาพร หัสดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา ทาทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงปวีณา บุญเสริม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงรจนา งามจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงจันทัปปภา หงษ์ยนต์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงภารดี หวังลาภ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงมัทนาภรณ์ บุญคำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายเตวิช พูลพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงชัญญานุช รุ่งแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงบุณฑริกา เสนาะวาที
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงระวีวรรณ เรืองอ่อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายชวลิต วรรณศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายสรยุทธ์ กานา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ประดากรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงวราพร สายชาลี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงวิภาวลัย ชุมนุม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงจันทนิภา โอสถศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงเนตรอัปสร เนตรแสง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงแพรพิไล บุตรศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงสุวรรณนี สมบัติทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๔๙

เด็กชายจักรพันธ์ สมยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายฐิติโชติ เผ่าภูรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงกัลญาพร แก้วดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงนำพลอย ปวนคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงปยะพร กำลังงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงมุกดา ธรรมณี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายณพศ มงคลกาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายทวีชัย อุดมคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงจิราพรรณ คุณโคตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงพุทธิพร คุณมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงศศิประภา สกุลสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงศุภสุตา พันธ์ขาว

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงชลธิชา สาระพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงธนพร ทุมมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายพรพจน์ สายพิมพ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายสายเพชร บุญยิม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สุตภักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงณัฏฐิกา ราษฎรเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา หวังบุญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงจีระนันท์ เผ่าดวงดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงชุติมา วงศ์ไตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงพิมพรรณ สวัสดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ ศรีเนตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงศุภนิดา ศรีชารู
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงอรปรียา วงศ์ไตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงทักษพร พลโยธา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงจณิสตา นามวงศ์ษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๗๖

นายพิเชษฐ วงษ์โท
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๗๗

นางสาววิยะดา คำบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงสุภาวิตา มุกดาหาร
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๗๙

นางสาวประภาวดี พันธ์ขาว
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงกวิสรา สายสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๘๑

นางสาวนิศามณี สิงห์กุ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงสิริวิมล มุทาวัน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ทาตะวัตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงอริสา วงศ์ไตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงปรวีร์ รัตนกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตุ้มบุญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พรดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายศฏาวุฒิ คุ้มครอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงธนาภา สุจริต
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐ / ๑๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงกฤติมา แสนทวีสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงธิติมา แสนทวีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงณัฐภรณ์ อูปแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงเวธนี แสนทวีสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงกฤชฎาภรณ์ ทาระสาร

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๙๕

นายธนศักดิ

์

ทองวร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๙๖

นางสาววราภรณ์ ทองวร
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๙๗

นายธีรภัทร มิงขวัญ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายณัฐติชัย จรจิต
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายธงชัย มูลมัง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงภิณันต์ญา มิงด่าง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงวาสนา มูลมัง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายณัฐพล วงศ์อาจ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงพจมาน เสาร์หิน

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายสิทธิกร พรชู

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายเทวัญ จันโส

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงอรพิณ ทองแจ่ม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงอรพรรณ ทองแจ่ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สายศิลป

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายภควัตร สร้อยคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เดชมุงคุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

ชุมนวล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายทศพร บุญหล่อ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายธวัชชัย พรมสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายอานนท์ ประอางค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายมนตรี สีหันต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายภูวนาท สืบสิงห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายภูษิต บัวใหญ่
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายวัชรพงษ์ จันทร์แดง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายวัฒนา สมใจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายวีรภัทร มิงบุญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายสายชล จันทร์แดง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

พรมวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงเกตุธิดา สีแดง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงเกษมณี คันธศร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงณัตยา ดาวเรือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงนฤมล พาเรือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงนันธิชา แสงทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงพรชิตา ผิวคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงวนิสา จันทราช
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงศศิกานต์ มะณีย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงสไบทิพย์ จันทราช
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงสุพิชญา พุ่มจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงเกษธิดา สิมมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงปริญา ทวีชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พรมเกษ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ท่าหาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายชยุตพงศ์ ชูเนตร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายธีระวัฒน์ สีเสริม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายเนติพงษ์ ชุมนวล
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายบุญยิม

้

พุ่มจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายประภาส บัวใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายศราวุฒิ มาคะจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายศักดิดาวุฒิ

์

สมจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงชริตา พันธ์สุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงทาริกา ไมอักรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงปาณิศา เมืองพรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงวรรณวลี ทิพวัลย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงอันธิกา สีหามาตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ คำคูณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายพรสวรรค์ แก้วล้อม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายสุนทร สุดยอด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายศราวุธ หาญชนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงจิราวรรณ อุปถัมภ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงพิสมัย พุ่มจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุดยอด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงสุมณฑา ประทุมโคตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงอธิศรา อินทร์จำปา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายพีรวิชญ์ พุ่มจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงเบญจพร แก้วมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงธิญาดา ปานประชาติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงมาริษา ดาสี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายวิมานทอง บุญราม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายภารดล แก้วมัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายชยากร บัวพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงสโรชา เค้าทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายธนากร สายสิงห์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ กัญญามา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงคชามาศ ประสงค์สุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายวุฒิไกร สายสี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ ชุมนวล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายวุฒิชัย สายวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายนนทวี หอมเงิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๗๓ เด็กชายประกายเพชร
ดาวเรือง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายวรพงษ์ ราชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายศราวุฒิ สอนสา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงจรัญญา ปกกะติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงบุณยดา บุราณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงพรรณภัสษา พวงเงิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พันธ์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายวรภาส พุ่มจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายโชคอนันต์ คำเพราะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายภานุเดช แสงอ่อน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงเกษสุดา สามิภกดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงนริศรา สมเสนาะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงปณิดา เทพบัวพา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงพรวิจิตร นนท์ศิริ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงศุภนิดา อินทวัช
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงหัฐยา สีหะนันท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงอารียา มาลัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงกมลชนก ปริหา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงสายธาร กิงมาลา

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงวนิดา จำปานาค
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงวรรณธิดา กุณรักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงอรรถญา สีสร้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายจักรินทร์ บุญทัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายชัยรัตน์ สังโห
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายทศพร บุญเดช
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายธินวัฒน์ วงษ์วัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายภทัยรัฐ พรมสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายวุฒินันท์ มาลัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ลือเลือง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ แสนโสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงเกสกนก อุไรรักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงมนทิรา ฝอยทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ลินทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงอารียา พิลาคลัง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายเจษฎา พุ่มจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายเสกสรรค์ สีหะนันท์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงอริศรา คงดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายอัครชัย ปนแสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายจักรพันธ์ ต้นสิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายภูรีทัศน์ ดวงคำดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงพรรณทิพา สุขเสมอ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายพิทักษ์ อินนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงขนิษฐา บัวใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองห่อ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายศรัญู แก้วศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายพิชชาพัชร บัวขจร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายกิตติชัย หอมจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายนนทวัฒน์ วรรณโสภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายปฏิภาณ ต้นโพธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายพรชัย มะณีสาย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายภูวดล อ่อนหวาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายสัมฤทธิ

์

อนันตวงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายอนุชา ดวงโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายอนุรักษ์ สร้อยสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงกรรณิกา สาสม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

พันธ์บุปผา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงกฤษณรัตน์ มีดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงฉัตรมณี มีสัตย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงนงนุช บัวดก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงปาณัทดา บรรลุ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงพิกุลแก้ว จาริอุทิศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงรจนา ทองโส

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงศิริวิภา พุทธรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงสุนิสา จันท่าม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงศุภานันต์ จันทนาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงอธิติยา ต้นโพธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายกิตติ โสภาบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายธวัชชัย ชินะโคตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายนิรุจน์ พันธมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายปพน งามเถือน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายพงศกร ฉัตรสุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายพงศกร ต้นโพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายภาณุพงศ์ สีม่วง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายภูเบศวร์ พสุมาตย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายศรัณย์ ดาแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายศราวุธ ศรีกล่อม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายสิทธิชัย สังข์ทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

แสนเลิง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยปาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ ทองโส
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายชินราช ขันธงชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๕๔

นางสาวสุพัตรา สายสมบัติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงอรอุมา สง่าศิลป
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเทิง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายพุทธรักษ์ พรมชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา คูณมี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายสุรนันท์ ครสาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายธินกร บุอ่อน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ ปญญาดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๖๒

นางสาวนัดดาพร แสนอ้วน
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวงามวิทยา วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๖๓

นางสาวจินตนา แสนอ้วน
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๖๔

นางสาวธัญลักษณ์ แสงสว่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา วัดหนองสนม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๕๖๕

นางสาวเมฆขลา สุขนิจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๖๖

นางสาวนริศรา บรรณ์เถาะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๖๗

นางสาวสุพัตตรา ศรีหามะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวงามวิทยา วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๖๘

นางสาวนุชนาถ นามจำปา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวงามวิทยา วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงนภารัตน์ จิตรประสงค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวงามวิทยา วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงปยะธิดา กองสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงนภัสสร ติรักษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายสิทธิพร ผานำคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายทินภัทร ลำเลิศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองพรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงธิติมา การะเกษ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงณัฏฐนิชา สมบูรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงสุภัสสร ผิวคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงทิพยดา แพงคำลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงวลัยภรณ์ จันทร์คำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงเนตรนภา สิมมา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายศุภกร ทันใจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายอนิรุธ ลันอารัญ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายฤทธิไกร แก้วสาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงณิชารีย์ แซ่ตัง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ โสวิชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงสุดาวรรณ โสมเกษตะรินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงบุษราคัม เพิมพูล

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงศิริวัลย์ อันทะสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงสุมิตา แพงคำลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงปราณปริยา นามวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงวิภาพร ภูริวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงศิศิกานต์ อัมภวา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๙๓

นางสาวลัดดาพร ตะลากาล
๐๘/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๙๔

นางสาวอรสา ทุมมากรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงชญานี คำปอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงนิตยา สินโศรก

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงนงนกัส สิงห์โพธิศรี

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยอดคำมี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงไพลิน สินสาลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖ / ๑๔๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงสงกรานต์ พวงพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายวัชระ บุญพงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงอาพาภรณ์ บุญมาทน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงดากานดา อุดมดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ปรัสพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงภัทรธิดา สุขะพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายธนากร ศรีมุงคุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงฐิติมา พุฒิตาล

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายนธวัช ชานวล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงอภัสรา พรมกอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงปวีณา พันคำเสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงอนุสรา รัตนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทีอามาต

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงปฏิธาร สิงห์แสน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงวิสุดา ศรีภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๑๕

นางสาวนำฝน ทองลาด
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วัดแสงเกษม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๑๖
นางสาววริศราภรณ์ ไชยบอน

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วัดแสงเกษม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายภานุศักดิ

์

เสาสินธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายธีระพงษ์ จันทร์พวง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายวีรเทพ ปาทาคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงศศินิภา จันทร์เขียว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงนารี บุญอาจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงชลธิชา สาสีทะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงปวริศา สินเทาว์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ ศรียา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงอริสรา สิมพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงหทัยกานต์ โภคทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ สีห์ราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีพรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงดวงกมล ทองริด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงอรอนงค์ บุญเลิศ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงอายน์ ถำแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายเศรษฐศิริ ชัยชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายกมลเทพ เฉลยศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๓๔

เด็กชายชาญชัย วิลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗ / ๑๔๓

้
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อบ ๔๖๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สาริเพ็ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายธรรมรักษ์ คิดรอบ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายมานิส จำปาทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ บุญครอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายวัฒนชัย เพชรเพิมพูน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายอานนท์ จรูญแสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงณัฐวดี สาธุจรัญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงสุภัชชา ไชยคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายพลศรุต พรมมาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๔๔ เด็กชายศุกภทิชากรณ์
สุทธิประภา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงวาสนา ต้นเกตุ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายปรีชา สุระภี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายภัทรพล เถือนธำรงค์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุขพิทักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๔๙

เด็กชายฉัตรมงคล ศรีหาบัณฑิต
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายศุกรี ลิจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายอภิลักษณ์ สุวรรณา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายภราดล มังมีผล

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ไชยหงษ์คำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๕๔

นายจีรวัฒน์ รัตนะจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงสุดาวรรณ ละนิโส
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สามิลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงธนิษฐา พิบูลพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงคณัสนันท์ กำมิชา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงณิชาวลี ทุมมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงนัชโรภรณ์ สามิลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงนภาวรรณ กุลมอญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงยุพิน สิงห์สาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงวรนุช บังศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา วันริโก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายจุฑาภัทร มณีวรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เวทนา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายวราวุฒิ อุตภู
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๖๘

เด็กชายสุริยา โสพัฒน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงจันทิมา แก่นพิทักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงแพธรินทร์ สุภารักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงอัมพวรรณ ธงชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงบัณทิตา อุตภู
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงอารียา วันริโก
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายขวัญชัย สมยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายปยะทัศน์ เอกทัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ เอกทัน

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๗๗

นางสาวกนกวรรณ เทียนอบ
๑๖/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๗๘

นางสาวพิมพ์ฟา เวทนา
๓๑/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงนิศามน ช้างคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงประภาพร สาระพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ เติมศีลป
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายพัฒนพล เทียมกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงจิตรอาภา ไม้น้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ภูศิริ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงจิรนันท์ บุญเรือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายไชยา โสดามรรค
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงลัดดาพร แสนศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงสุนันทินี ลาพ้น
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายประสิทธิ

์

โพทา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงเกศสุฎา พรชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงอภิสรา บุญศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายพงศกร ศรีไศล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายธนากรณ์ จันทจิตต์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงจิราภา จันสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงอภัณตรี ถานะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงพรพิมล บุญเหลือ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงแพรตะวัน เรืองสัตย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายภัทรนัย นาสุรินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายปณชัย ชุมภูชนะภัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายกัมปนาท ธิมาทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงสุจิรา จูมลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายปุรเชษฐ์ วารีพัฒน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายณัฐพงษ์ สีหาพงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงนุชฏยา ศรีเงิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายดุษฎี กุดเหลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงวิจิตตรา โลมรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายสันติ จัมปะโสม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงสุจิตรา อานนท์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายทวีโชค เครืองกัณฑ์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายวีรยุทธ สีแสด

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ มัฐผา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงพิชชาพร กางกัน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายณัฐธนกร ดีไวย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงมนต์ลดา พงษ์ผา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงพรเมษา ลำงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงพรพิมล เกิดใจดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๑๗

นายชัยณรงค์ คมสัน
๒๖/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงกนิษฐา พงษ์พา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายณัฐวัตร พาลคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายดำรงศักดิ

์

ลาวช่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงเทียนทอง วงศ์จันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายธนพล พิพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๒๓

เด็กชายธนเศรษฐ กอดทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายธนัญชัย ตันเลิศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงธนัญญา โสดามรรค
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายธนิน เนือแน่น

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงธัญชนก สีหาพงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายปรีชา สุดไชย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายอิสระ ไม้น้อย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงอธิตญา แก้วน่วม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญรัก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายชนะชัย มรุณะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายนันทวัฒน์ เฉลิมพล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงปริชาติ ศิริจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงลลิตา วรรณสิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงวริศรา ทองด้วง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายวายุ แสงสีดา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายวิทวัส พิกุลทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายศราวุฒิ คงสนอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายศิรวุฒิ ศรีโม้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ศิริรักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายสุรพศ อรจุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายเขษมศักดิ

์

กิจขยัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายอนุศักดิ

์

สารบรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงลักษิกา อาธิเวช
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

โพธิจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายจักรพรรณ ขนทรัพย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายปยพงษ์ ภาสดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ ต่วนเครือ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายต้นไผ่ ไวยดารี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายธนดล บุญอุ้ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงวรดา พุ่มจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงธารดา กุสกะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงรติมา ผาลีพัฒน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๕๕

นายวิทยา โอษฐิเวช
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายณัฐภัทร ปถพี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายจีระวัฒน์ สุยะลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายอนันตศักดิ

์

ศรีอ่อน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายอิทธิวัฒน์ บุษดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายคัชชพล นพคุณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายเดชาวัตร เจริญท้าว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายเมธี สีสิงห์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายภูวรินทร์ พึงภพ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายติณณ์ มณีกรรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ชุลีกร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายราชันย์ วามะเกต
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายวรากร ก้อนพงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงทัศลี จรลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงนัฐพร ชุลีกร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงไปรยา ชมชิด

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงเฟองฟา สยามล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงวีรทิพย์ มณีกรรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงสุทธิดา มณีกรรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงศิริพร แจนดอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงอภิญญา ศรีสอนดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายธนลภย์ กุมภาพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายธีระพงษ์ บุญอ่อน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทรัพย์มูล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ สุดสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงกุลสตรี กุมภาพงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงกฤติมา บุษดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เครือพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงนิธิกานต์ ศิลารัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายผดุงศักดิ

์

สุภาพ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายเอือดำรง

้

บุญกอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงฐาปนิตตา มณีภาค
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๘๘ เด็กหญิงสุพัฒธนธีราภรณ์

บับพะตา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงวรวรรณ มหานิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงเกตษฎาพร ทองปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายไก่ชน บุญชู
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายจิรัฐติภาส บัวเครือ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายดนัย เครือพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายปริญญา ผาหยาด
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายวีนัส ดวงมาลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายสมรักษ์ ภูมิลำเนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายอมรศักดิ

์

หาญชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงกัญญาภัค แพงรูป
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงกวินทรา โชติบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทวี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงช่อผกา พงษ์ท้าว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงวริศรา เทพบัวภา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงสรัลนุช สิงห์โตทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีใส

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงอาริยา ธานี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงอุบล เจริญชัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงสุภาพร บัวโรย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงภัทรธิดา เทศนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงวรรณิศา พูลสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๘๑๐
นางลัดดาวรรณ์ พ่วงทอง

๑๐/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๑๑

นางสาวเตือนใจ พิมพกันต์
๑๓/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายอภิชาต วิเศษไสย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายธีรภัทร บุญชิต
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายสุริชัย ชืนจิตร

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายรณชิต ยิงยงค์

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายณัฐวุธ สมวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงธัญชนก บุญพา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พันธ์สุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงธีรพัชร์ ชุลีกร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงภารดี สุยะลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เจริญรอย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงณัฏฐา ชมมร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงทิพวัลย์ โสภาพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงกัญจนา นามเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงนิติยา บุญราศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดราษฎร์สมดี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๒๖

นายประยง จันทร์ถอด
๐๘/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายพีรภัทร กาญจนพัฒน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๒๘ เด็กชายเอกตระกาญจน์
กุญชะโมรินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงจณิจตา ดาระนีโย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงกรรณิกา กุก่อง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายธีรพงส์ พันธ์พา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ บุญมาปด

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายอติชาติ หิมะคุณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายศันติพงษ์ พิมพ์ไกร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายภาณุพงศ์ แสนสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๓๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

กรินรักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายราเมศร์ สุภาว์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๓๘ เด็กหญิงเบญจะวรรณ์
พวงแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงเสาวภา ศรีสุวะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงชนม์นิภา สีสุวะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงรัชนีวรรณ โสภาศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงเนตรนภา ชอบงาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมวิจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงณัทชา คำคูณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายธิติวุธ ชมแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายนฤชิต จรูญประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ พัดลม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๔๘

นายสุริยัน จันจุติ
๐๕/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายคฑาวุธ พุ่มดอกมะลิ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

หาระสาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายโกมินทร์ สมหมาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายนัทธพงศ์ ชอบเสียง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายพลวัฒน์ ลุนพรม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๕๕

เด็กชายปวัณปรัชญ์ นางาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายปานุวัฒน์ หวังยศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ ปตะพี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายจตุรภุช แสงเดือน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายภูวนัย ไชยมูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายพิษณุนาถ บุญสม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายณัฐดนัย ศุภโกศล
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงสุนันทา พันธ์ทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงพุทธิดา ศุภกิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีมาฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สมบัติหอม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงฐาปนี อุนะวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงศศิยา ชอบเสียง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงพรรวษา อ่วมเกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงศิรประภา จำปาปา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงวริษา ปตพี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงจิดาภา สุธารส
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงภัทริตรา พุดซา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ หลอดคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงฐิตวันต์ จำปาปา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายควรคิด ศุภกิจ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว

้

วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ พึงภพ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว

้

วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๗๘

นางประนอม ริวทอง

้

๐๘/๐๒/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านนางิว

้

วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๗๙

นางรังสิมา พลศักดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนางิว

้

วัดทุ่งศรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายเดชาวัต ทองศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว

้

วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงอานันตยา ทองเกลียง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว

้

วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงชไมพร ประทุมวัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว

้

วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงปวีณา พรมคุณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว

้

วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายไกรสร ทองเกลียง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายศรีเทพ คงเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายธีรเมธ ชิดเชือ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงชนัญภรณ์ ชอบเสียง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงภัสสร ยุตกิจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงมนทิราลัย ดวงมาลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงภัคจีรา เพ็งดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงจาริญา ลาชูกร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายพงศกร จูมลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงพลวิชัย ชำนิวัตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๙๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ยุตกิจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายวรรณิษา สีสุชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อุสสาห์พานิช
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายธนิตศร ขำคม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๙๘

เด็กชายกิตติพงษ์ สมพล
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายเจษฎา ขุนด้วง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงดวงฤทัย นิรุตมล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายเชษฐวุฒิ ทองเฟอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายสราวุธ พรมบุตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงลวิวัลย์ ทองมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงทวีทรัพย์ พรมวิรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญเนาว์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายพีรภัทร พันธ์หล้า

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ ทะนงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงปญญาพร แจ้งสุข

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงปยะธิดา โพทมาตย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ แกะมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงนภาพร ทีอุทิศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ รุ่งเรือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงปาริชาด ฝงซ้าย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๑๔

เด็กชายภูเบส ภูบานชืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายเรวัติ มูลทา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ แดงชาด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๑๗

เด็กชายวิเชียร บุญเสริม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา แสวงดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สายตรง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายชลธาร มันคง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายวิระพงษ์ ทองนำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายศุภกร สิทธิโรจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายสุรดิษ บริบูรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายวุฒิชัย พันธุ์เจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายเอกวัฒน์ ขันแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงกัญจนพร ใจเย็น
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ แสงสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงนรินทิพย์ บริบูรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วพรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงสมจิตต์ สร้อยคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงอนุธิดา ดาผา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงทัศนาพร ตาแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หลุมทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายชัชวาล สายเนตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายธนทัต แสนเริง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายธนารักษ์ งามจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายมินทดา สายเนตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงวศิตา สำรวมรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงศิริพร หลุมทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงสุภาพร สายเนตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงอริศรา สมใส
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หลุมทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายจรัญ พิมราช
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายจักรพงษ์ ฤทธิลือเดช

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๔๕

เด็กชายจิรายุทธ จันทร์ใหม่
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายณภัทร สุยังกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายณรงค์ชัย ทินโนรส
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงณัฐชา ขันอาสา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วพรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายธีระวัฒน์ คงเสน่ห์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงนิตยา ติดต่อ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงพัฒน์นรี สุทธิศาสนกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงพัณณิตา เหลาผา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายพีระพงษ์ เหลาผา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายภูริทัต ชาติสมร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีธรรมมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายปยวัฒน์ สีเสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ปลาทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายภูวดล บุษบิล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายรัชชานนท์ สายตรง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายระพีพงษ์ อรสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายรัชพล ส่วนบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายอรรถชัย ชุมรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายกิตติพัทธ์ ส่วนบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ค้าเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงจิรัชญา เสริฐสม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงชลลัดดา ชัยสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงณัฐพร ทีอุทิศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงนิชาภา เจริญพร้อม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงนิภาพร บุญสงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงพรพิมล จุนนะรัญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงรัตนาพร ลุนบุตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงศศินิภา บุญจิม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงอุทุมพร บุญช่วย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงณัฐพร กุจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทิณโนรส
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงจรรยพร บุตรวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงณัฐนิชา คณะพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายปฐมชัย ดาวัลย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงชญานิศ เจือบุญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รุ่งเรือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ลานนท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายธรรมนูญ พุทธา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายวีรพล รูปช้าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงจิตรานุช เพียแก่นแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงปริมญาเนตร

บุญค้อม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ จารุกมูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายญาณวุฒิ บึงไสย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดาผา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงกนิษฐ์นิตา จันทร์ศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงสุภัทนิชา นนทะวงษา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงอรอณงค์ คุ้นเคย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงวิภาภรณ์ บุญเต็ม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายนนทกาญจน์ ไชยมูล

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายพัชรพล สุขชืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายศุภกรานต์ สมบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงเกสรา ด่านณรงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงทักษพร วิลามาศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงนริศรา สร้อยเพชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ พูลทวี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีภักดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายชลทิศ สมจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โทแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายธีระเดช สายเนตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงประภัสสร จันทร์ทิพย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงสุชาวดี สมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายทองใบ สายเนตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ โทแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี เวชชศาสตร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงศุภัสรา ดาวัลย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๑๑
นางสาวไนยนา เจริญราช

๒๑/๑๑/๒๕๐๖

วัดนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๑๒
นางสำลี โทแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๐๒

วัดนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๑๓
นางอำไพ ลำงาม

๐๑/๐๖/๒๕๐๑
วัดสวนตาล วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๑๔
นางสาวรัศมี วงษ์เปยง

๑๗/๑๐/๒๕๐๙

วัดสวนตาล วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๑๕
นางสาวพรรณนภา พิลาบุตร

๐๓/๐๖/๒๕๐๙
วัดแสนสนุก วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๑๖
นางสาวอัมรา ชาตรีวงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๒๔

วัดอัมพวัน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๑๗
นางประภา แก้วพรม

๑๐/๑๑/๒๕๐๓

วัดอุตตมผลาราม วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๑๘
นางสมจิตร สุขศรี

๒๒/๐๙/๒๕๑๕

วัดอุตตมผลาราม วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๑๙
นางจิตตะ การินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๐๖

วัดอุตตมผลาราม วัดอุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘ / ๑๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๐๒๐
นางลำพัน วันหลัง

๒๔/๐๔/๒๕๑๙

วัดอุตตมผลาราม วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายอรรถพิพัฒน์ บุญพรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายนิติพงศ์ คำมานพ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายชวลิตร คำแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงปริตา วัจนา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประเสริฐพงษ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงฐิตาภา ทาวะรมย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงณิชกานต์ สมบูรณ์พรกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ แสงงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายปรัชญา โสภากุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายพิชิตพงษ์ พิมพ์สาร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายภาคภูมิ สำมาวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงปนัดดา ปองแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงวราภรณ์ คำแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงอารียาภรณ์ วงศ์ทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงอภิญญา ก้อนบุปผา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายชัยวัฒน์ นามด้วง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายนพรัตน์ ทาบุดดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายวัชรพล เพิงผา

๐๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายธีระวัช การฉิง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายอภิชาติ แก้วปชฌาย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงกฤติยภรณ์ คำทา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายนนธพัทธ์ บุตรจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายพีรภัทร สายเนตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายสังวาล ผุดผ่อง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายมิงมลคล

่

ทองศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงทิพรัตน์ แสงสว่าง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงโปรแกรม พบทีพัก

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงบุษรารัตน์ บุตรโท

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงพิริยนุช ภะวัง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงอานัตยา รอบโลก

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงมาริษา สุธรรมมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงจิรัชญา ยมรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ศิริญาณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายธรภัทร ทองทับ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายธีระชัย โพธิ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายภูตะวัน ทีเขียว

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ธรรมวิจิตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายวรุฒ มะลิหอม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ อรรคจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปาดอนบาก  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายศรายุธ เจริญจิต

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายรพีพัฒน์ เครือคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายชัยอนันต์ แสนสา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายโกเมษฐ์ สมัครการไถ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายจักรรินทร์ หาญชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายจักริน เครือคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายสรวิชญ์ สามัคคี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายชโยดม คำภู

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงธนัญธิดา สามัคคี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงณัฐวิภา สุดเต้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงดาราวดี ภะวัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร รูปแกะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงวิลัยพร เครือคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงปวีณา สุธรรมมา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงนภาพร ธรรมเกต

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๗๕ เด็กหญิงประภาพรรณ
แก้วกรด

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธนากร ดีไว

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายปกรณ์ พึมกุล

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายกฤษฎา พาดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายอนุวัฒน์ สกุลซ้ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงกนกนิภา สมตา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงพิยดา นาสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงมนัสชนก สีอ่อน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตาบุดดา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายชนะพล วงค์ปาน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายอนันต์ ปาแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงกิตติวรา แก้วพรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงชลธิชา ตาบุดดา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงศศิภา ค้าเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายประวิชญ์ น้อยตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดจุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐ / ๑๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายธีรพงษ์ จันผม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงอรยา ดาวัน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงเกสร ปราบภัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายสิทธิชัย ใจเดียว

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงวรรณภา ทาดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงสุนิตา ศรีพัฒน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงนภัสสร อินทร์ผล

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงรัชนี ถึงปดชา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงสุทาสินี ทาดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงวิยะดา ทาดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ พุ่มจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายไกรวิทย์ รุ่งเรือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายรพีภัทร จันทร์แรม

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายวีระชัย โอชา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงกัลยานี เนืออ่อน

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงปาลิดา มาลาสาย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงวราภรณ์ สอดส่อง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ รุ่งเรือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงอนุธิดา วงศ์พรหมมา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา พันธ์จำปา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายนันทนาการ จันทะเนตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายรัตนชัย เล่าเรียน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงบุญสิตา บุญทรง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายวัชระ สามชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายเอกพล กองแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายณัฐพล ลำจอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายศุภลักษณ์ ใกล้แก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายรัตตะทล แกะมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายเอกภพ กองแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายกลวัชร สิมพงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายนฤดล โมกไธสง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงพรพิมล ใจตรง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงนิราภร จันทร์แรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงพิกุลทอง มุทาวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๒๔

เด็กชายวทัญู สีคำแท้
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  
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อบ ๔๖๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ พูลภาพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายภัทร บรรณศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายโชคชัย อินธิรักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายอโนชา แสนภูวา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงเกศราพร สายเนตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงอุ้มบุญ ช่วยสุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงวกุลทิพย์ วงสอน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงทิพยวรรณ ศิริจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายอเนก พร้อมสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงวรรณพร พุ่มจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงธัญจิรา รินทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายอรรถพล กุดเหลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงชาลิสา ลุนพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงกิงฤทัย

่

กรอบแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๓๙

เด็กชายสุวัฒน์ วันแก่น
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายณัฐนาวี พรหมมาศ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายสนธยา ชายผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายเสาเอก โคตรพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายสายชน ศรีสัมประรส
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

กมล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงขวัญพร ศรีชนะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา โลมรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงปาริชาติ ไตรพรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายณัฐพล พันธ์ดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๔๙

แม่ชีสุการดา แสงพุฒ
๐๔/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๕๐
นายณัฐวุฒิ ทีรวม

๑๓/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงศศิธร คำแดง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ปญญา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายธนินธร เทือกท้าว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายพรชัย ประทุมทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ ไม้น้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายนันทวุฒิ บุตรสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงวิภัทรพงษ์ ท้าวแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ ชนะพล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงกมลพร บุตตะโยธี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒ / ๑๔๓
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อบ ๔๖๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงสุภทศร ชาฎา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ เคยรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๖๒

เด็กชายชนินทร์ พรสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงนริศราภรณ์ บุญเติม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายธนพงษ์ ติดใจดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายธีรเจต แสงใจเงิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๖๖

เด็กชายอภิชาต โพธิธา

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงชุติมา แสงเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงณัฐชา แก้วนิล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา วงษ์ปอม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รัตนวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงชาลิสา แก้วฃาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายวรวิช บุญเสริม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงราตรี ห่อทรัพย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงชลธิชา โพธิใต้

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายสิทธิพล บุตรโท
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายธนาศักดิ

์

เหมาะสม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายณัฐปคัลภ์ มังคัง

่ ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงญาดา บุญยะรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงดุสิตา เสนาจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงนันทพร หน่อปาล์ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายธนภัทร โทบุตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงกมลวรรณ หงส์คำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ทาบุดดา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีราชา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายพีระศักดิ

์

ผิวพรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงนริศรา บุญไทย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายพงศธร มุกดาพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายอาณกร นาสา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงกิรนันต์ หงษ์ชุมแพ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงอารียา กองแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงศศินภา บุญมล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงจิรัชยา ค่อมบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงศศิประภา เนืออ่อน

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สมพบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓ / ๑๔๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายพัชรพล ฮันวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายรัชตะ วิชาพูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงสิริญากรณ์ ศรีจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงนิชาภา กุลธานี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงนันทิชา นพเคราะห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงปานไพลิน โทบุตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงเจนจิรา คำภู

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายรัตนพงศ์ คำบาล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายอมรเทพ ขาวสัน

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายศุภักษร สมพล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายเกียรติภูมิ พันธ์ขาว

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายจารึก ช้อยชด

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายพาณิภัค พงษ์พันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายวิชานาถ ปดถา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายอินทรพรม สิงห์นาค

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายธวุฒิ พวงยอด

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงสุภาวดี วงษ์ประเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงศิริพร พูลยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงรุ่งรัศมี พูนกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงชลลดา ไชยโคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นวลสว่าง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงวิภาดา นามโคตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงณัฐนิชา เอียมทิม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายภูริพัฒน์ อินทร์แก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายภูริสไตร ห่อศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายนครินทร์ ห่อศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายธนพนธ์ อ่อนพา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายพรชัย เจริญพร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายภูวดล ภักดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายกีรติ นันตะบุตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ซาเสน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงสราสินี แสงพุด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงมณี หาระสาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คูณมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงสุฑิฌา อินทร์แก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔ / ๑๔๓
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อบ ๔๖๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ รืนเริง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายพรรษา บุญเกิด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายบัณฑิต ทองเลิศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายอานนท์ สมพล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายเจษฎา นามทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ วัดหนองบัว  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงสุฐิตา เคนดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๓๖

เด็กหญิงธัญสุดา ชมาวัฒน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงอริสรา วารีพัฒน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายอภิวัฒน์ บรรจงศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายวิรัตน์ ศิริคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงจันจิรา พลงาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงธัญสุดา บุตรคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงปยมาภรณ์ นามบุตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๔๓

เด็กชายอภิชาต ชะโรมกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ คำแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายอรรถพล บุญคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ช้อยชด
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงจิราพร ไกลทุกข์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงวิรารรณ ทันทิมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายวัชระ จำปาวงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายสันติสุข สำเภานนท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายวัชพล ดาลัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงนิสาชล อัปกาญจน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงวดี จันทวรีย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงอรสา ละม่อม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงอัยรญา สองศร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงอารียา อุระวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดเสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายมานพ โพธิสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายอภิสอน พลแสน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายอาทิตย์ ทีอุทิศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงกชกร วงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงจันทร์ภิภา เชือมแก้ว

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงญาณิศา สงวนพิมพ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงนันทิชา คำแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงปาริฉัตต์ สำเภานนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงพิมประภา สองเมือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงพัทธนัน สองศร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงวิภาวิณี อ่อนอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงอริสรา พิมพ์สาร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๗๑

เด็กชายกีรติ พันก้อน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายพิริยะ ใคร่นุ่นหลง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายภูชนะ ทองเติม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายธนชัย กำไลงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๗๕

เด็กชายณัฐเศรษฐ วันทา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๗๖

เด็กชายพิชชัยญา วงศ์กลม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงอรวี มณีจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงวันนิสา ปะตะจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงเสาวภา วงศ์ษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงปาริศา พลแสน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงพัชรา พลแสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงนิติยา อ่อนพิมพ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายกรวุฒิ ทองฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีนาค
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ เติมบุญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายวรรณชนะ โมหา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๘๗

เด็กชายสนธยา ศรีศิริ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายสราวุฒิ สีทาบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงทิวา มันทะราช
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สมบูรณ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ทอง มันวงค์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงหฤทัย เครือชาลี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายวชิระ การัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไท้ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๙๕

เด็กชายวัชพล อินเพ็ญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงเบญจทิพย์ สาลี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงสุวรา ชุมภูจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงเจนจิรา ทองผุย
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๒๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ แข่งขัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดเกษมสำราญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๖ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงสุพิชชา ลินทอง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายเมฆา วรรณสิม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายสรายุทธ ลาเบิกบาน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงนวรัตน์ บุญเติม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๐๔ เด็กหญิงเธียรปทมาพร
ปสสาจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ ไชยโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายนนทพัทธ์ สุดหล้า

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงจิดาภา ไกลทุกข์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ เหล็กดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๐๙
นางสาวสุราณี เสนาะพิณ

๒๑/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๑๐
นางนิสัย ศรพรม

๐๖/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายภูธเนศ ฐานันดร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายณรงค์เดช ชาลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายภูมินทร์ บำเพ็ญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ สำเภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงญาดานุช มหาเสนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ มาสู่
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ซอยชด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงนันทิมา เรืองเรือ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงอรไพลิน โพนคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๒๐ เด็กหญิงพะนิตตาพรณ์
บุญเพ็ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นันทะจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม วัดเกษมสำราญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๒๓

นางยุพิน เติมพรหม
๑๗/๐๘/๒๕๐๗

กศน.อำเภอตระการพืชผล วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๒๔

นางดอกจันทร์ สำเภา
๒๔/๐๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอตระการพืชผล วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๒๕

นางบุญแต่ง เทพวัง
๐๙/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอตระการพืชผล วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๒๖

นางทัศนี บุญเติม
๑๗/๐๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอตระการพืชผล วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๒๗

นางประนอม บุญเติม
๒๑/๐๗/๒๕๑๒

กศน.อำเภอตระการพืชผล วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๒๘

นางสายสวาท สาลี
๐๒/๐๖/๒๕๑๔

กศน.อำเภอตระการพืชผล วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๒๙

นายเทอดเกียรติ อมตเวทิน
๒๑/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายวสุรัตตน์ สว่างยิง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงจิราภร สิงห์กล้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๓๒

นายรองรัตน์ สีหา
๑๒/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๓๓

นางวีระพร แก้วบุดดา
๐๙/๐๖/๒๕๒๐

วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๓๔

เด็กชายกมลภพ คำสุนีย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจิก วัดพาราณสี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๗ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายธิติกร ทองกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงปริณดา มังคลัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๓๗

เด็กหญิงศิริวิมล พรอินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงศศิประภา เรืองแสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงนรินทิพย์ เรืองแสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงกาญจนา จารุตัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงนฤสรณ์ แถมศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายธีระนันท์ ภามี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโหมน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงณิชาภัทร ไชยวงค์สุวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโหมน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๔๔

เด็กชายสรวิชญ์ แก่นพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๔๕

เด็กชายณรงค์ชัย ศิริบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา พละพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงปภัสรา เนาคำแพง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงปภัสษร เนาคำแพง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงภารดี พรมอารักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงสุทาวรรณ อาสา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงนันท์นภัส อุ่นท้าว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๕๒

เด็กหญิงพรไพลิน พิลาบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๕๓

เด็กหญิงนริศรา คุณิรัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงกนกพร มงคลกาญจน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๕๕

นางสาวชนิตา วงเวียน
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงปณตา คูณตระการ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๕๗

นางสาวสุทธิกานต์ มงคลกาญจน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๕๘

นายพัชรพล แสนยามาส
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๕๙

นายปริญญา แย้มงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายจักรพงษ์ บุษดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงพัชราภา บุญชิต
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๖๒

เด็กชายอารุวิชญ์ อินทร์โสม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายจิณณพัต มันคงดี

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงสมัชญา ผาเหลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายอนุพงษ์ ไชยผา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายธณรัฐ สิงห์คำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญชิต
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายบัณฑิตา ริวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงประพักตร์ ดีเลิศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๘ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงสุทธิดา เจริญสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ อ้วนลำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายณัฐชนนท์ สิงห์คำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายชายชาญ อ้วนลำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายพัชรพล รัตนะวัล
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๗๕

นางสาววรรณดา กุลบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงสุมินตรา ไชยผา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงนิพาดา กุลบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๗๘ เด็กหญิงพรทิพย์ประภา
ตันตะวาโย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายยศพนธ์ เจริญรอย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายสิทธิพร อินทร์โสม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายปารวัตร ปตถา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายบัณฑิตา อินโสม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายนนทพัทธ์ สอนสา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๘๔

เด็กชายธีรภัทร์ แสนยามาส
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายภควัฒน์ บุญสนอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายสุธี ผาหยาด
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายวันธนา สิงห์คำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๘๘

เด็กชายกิตติธัช สัทธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีหมอก
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงญาณิกา สอนสา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๙๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำพิละ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๙๒

เด็กหญิงสุระพา วงษ์ศิริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงพนิชนันท์ ผาหยาด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงเจนจิรา ทองเฟอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงกาญจนา ปญสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๙๖

เด็กหญิงปนธิดา คุณทท
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงพรภิรมย์ ประจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงสุจิตราภา อินทร์โสม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงชลธิชา อินทร์โสม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงวิภาพร แสนสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงอรัญญา หาคำบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๐๒
นางสาวบุศรัตน์ จำปานิล

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๐๓
นางสาวบังอร สืบสุข

๐๓/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๐๔
นางสาววรรณพร โสดี

๐๔/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม วัดจอมศรีมณีวรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๙ / ๑๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย มะหิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงจีรนันท์ กาสา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงสุรนันญา วรรณา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงจิรนันท์ แก้วแก่น

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๐๙
นางนวลศรี จันทร์หงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านเขือง วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๑๐
นายพิชิตพงษ์ อินพผล

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขือง วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายอรรถพันธ์ ตาท้าว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายพลวัต ฝายคำตา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงอุมาวดี กองบุญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๑๔

เด็กหญิงวรัญญา คณาดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๑๕

เด็กหญิงรุ่งตะวัน วงขึง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงพรนภัส จันทร์ย้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงอินทิรา ศรีเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงรุจิณันย์ ละศรีจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงนิรมล ก้อนทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงนรวิชญ์ วงขึง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายฐิติวุฒิ ลุนจักร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายปญญาวุธ สำราญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๒๓

เด็กชายฐากร โคตะสิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายอนุวัฒน์ เย็นใจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายทัตพงษ์ อัปกาญจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงจีรวรรณ วรรณศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงจิระนันท์ ผิวละมุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายกรณพัฒน์ กำไมล์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงนปภัศสรย์ สีล้วน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงประกายฟา โคตวัน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๓๑

เด็กหญิงวรรณวลีย์ เชือสิงห์

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายชัยวัฒน์ เหมาะสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงจิดาภา บุญยัง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงพรรวณษา กลมเกลียว
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๓๕

เด็กชายวัฒนา หน่อปาล์ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายนัฐพล เหลาเคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๓๗

นางสาวนพกาญจน์ ณ บุญน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๓๘

นางทิพวรรณ กะมณี
๐๑/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๓๙

นางศิวิไล แรกเรียง
๐๑/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๐ / ๑๔๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายกิตติวรา ฝายเพ็ชร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงอรัญญา โคตสงคราม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงสุจิรา พิเคราะห์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงจิลลาภัทร สีท้าว
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงพีรดา สมาวัตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายภัคพล ช่วยสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายศิริชัย ดาเหลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายสมประสงค์ สีหา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงรัชนา จามรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงณัฐริกา โยธี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงสรนันท์ การบุญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงปวริศา กันหาวัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายธวัชชัย คำศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงกัลยา โคตรสงคราม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายทินกร หาญชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายเศรษฐา โคตรกว้าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาจับ วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ชูชม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาจับ วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงอารยา ศรีหะจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุธรรมมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงวรรณรดา สัมฤทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงหทัยพร ทุ่งสาร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายคุณานนท์ ตาอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายสิงหา รอดภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงเมธการณ์ ลวดทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงณัฏฐชา นุชบุญเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงกนกพร ลอไกรเพ็ชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงกนกพรรณ ลอไกรเพ็ชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายชัยชนะ นาคสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายธนาการ วรรณวัตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายมนัสนันท์ บัวทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายอาทิตย์ สงวนพิมพ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายสุธิมา แก้วก่อง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายเมฆารักษ์ วงอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงจันทิมา เครือแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงวิพัฒน์ศร มาลาวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๑ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงปนัดดา แถมวัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายประสบโชค บุญยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๗๗

เด็กชายพันธกานต์ แสงวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายพงศกร หลักคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายตรีภพ สมสอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายเอกราช สิงห์กล้า

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๘๑

เด็กหญิงรติยาภรณ์ บุญพรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงนิภาพร บุญที
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงพัชรี โง่นแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ถามะพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๘๕

เด็กหญิงพิชชาพร พูยะดาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงอารยา คำลือ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงอารยา เดชะคำภู
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงศุภาวลักษณ์ ยัญญะจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงชนาพร วารีพัฒน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงเกตนิภา พูลศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๙๑

นางสาวยุภาวรรณ์ เพลเลอร์ริน
๑๑/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายณัฐพล อ่อนภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายธนพล วงค์เสนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายรพีภัทร โอณวัฒ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงลลิตา ไม้น้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงลักขณา สิงห์กล้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงวรัญญา ไม้น้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงอัจฉรีภรณ์ มหานิล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงวราภร นนท์กัณหา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายหัตถชัย ทบสินธ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายชัชวาล บุญโจม

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายธนบดี ละนิโส

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายภาคภูมิ ภาพสิงห์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายศักดิสยาม

์

นามบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายนรินทร มันเหมาะ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ คำแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงยุพาวดี พันธ์ขัน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงพรพรม พลงาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงอภิญญา ภู่โหมด

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๒ / ๑๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงอสมาภรณ์ พิมพ์สาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงประภาวดี แสงวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ยีเข่ง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงกฤษฎา หัสนัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายธนวัฒน์ ผักกูด
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายเจตณัฐ เครืองกัณฑ์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายวายุฆ์ แก้วเนตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายศรายุทธ ผลจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายปรเมศร์ พิมพรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำภูบาล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายทวีทรัพย์ ปูคะธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สอนพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายวัชรพงษ์ สู่สุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายอัษฎา จันลา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ เนินผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายวรโชติ พรมสว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายวุฒิเดช บุญโท
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงปวีณา ไหลหลัง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงสุกัลยา ไกลเพชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงประภาวินี สมบัติมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงกรรณิกา สนธิสัมพันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงพัชรพร เหรียญทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงสุพรรณี อินชะนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงนาริสา ใจมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงริษา วงษ์จันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชมภูวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงนฤมล นรทร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายธีรยุทธ ทองผุย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๓๘

นางวิไลลักษณ์ คำเฮ้า
๐๕/๐๖/๒๕๑๔

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๓๙

นางสุภาพร วงค์สกุล
๒๗/๑๐/๒๕๑๘

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๔๐
นางนิภาพร วันทา

๒๖/๐๘/๒๕๒๗

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๔๑

นายทวี ผลจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๑๑

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๔๒

นายสุทัศน์ ผักกูด
๐๒/๐๓/๒๕๑๒

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๔๓

นางอำคา ผักกูด

๑๗/๑๑/๒๕๑๗

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงชลิดา ม่วงพูลสวาสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ. วัดนิคมเกษม วัดนิคมเกษม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๓ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๕๔๕ เด็กหญิงศิริพรรณนภา
มาลัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงนทสรวง วงศ์ชาลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงณัฐถินา ชอบเสียง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงธนภรณ์ อินทะแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ พันแสน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ หาญระเบียบ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงเพชรไพลิน ประดิษฐชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงสุชัญญา ทับทิมใส
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงพิมผกา เจือจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายนราธิป พลงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายพีรภัทร ขันตีเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายสิทธิกร คนลำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เสียงลำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายนนทนันท์ จันทร์แก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ทองเลิศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงหยกมณี มีหิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงดารุณี ภูเขา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายชินวัตร หอมนวล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๖๓

เด็กหญิงพรชิตา ตันตะละ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เจือจาน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงกิจตระการ กลินหอม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงคุนัญญา สุขโต
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงปยะดา วิชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงกมลวรรณ บุตรสีน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๖๙

นางจิราภรณ์ ปรีชาชาญ
๒๔/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายวินัย อินทมาต

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ผลบัว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายชัยภัทร เหล่าปุย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ทัดศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงอริสรา ไตรกิง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงสุภาวี ผลาเลิศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงสุนิตา หอมเย็น
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงศศิธร บัวรอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงสมฤทัย ทัดศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงชลิตตา ปญญาคง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายวรเมธ กิงทอง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายกฤษฎา วระสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงอมรเทพ แสวงศิลป
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายไกรสร ทองนุ่ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ หอมแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายอนุวัทย์ พินิจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงปยธิดา เขือนวงศ์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายภัทรพล พรมศาลาเฆค
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ภาผล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

วัดคำหว้า  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ พันธ์ขาว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย วัดดอนหวาย  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงมินตรา บุญชิต
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย วัดดอนหวาย  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

เครือสุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายวิมฬ โนนแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายชัชวาล สุขมี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายพรประเสริฐ กิงทอง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ พันธ์กลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงเกศสุดา เรือนพิมพ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงรัตนาพร เพียรดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงกาญจนา สีคง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงสรวงสุดา สุวรรณสิม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงลักขณา วงศ์ศรีกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายจันทกานต์ พันธ์คำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายพีระพัฒน์ สีบัวลา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ บุญชู

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายบวร ถมปด

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายรัฐพงษ์ ชินทวัน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงวิลาสินี ศิริพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงสุภาพร จันบุลม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงศิรินันท์ ประเสริฐศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงขัวญฤทัย ชมพู

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงอารยา ผลทวี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ผิวทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงอรอนงค์ บัวหอม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา สุขพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม วัดหนองเปด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงพรศิริ เหลืองงาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ผลทวี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงปยะดา จันทร์คำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายธรรมนูญ บุญช่วย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ แสนนาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายสุรเดช พูลผล

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงนันทิดา รสเย็น
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงจิราพร อ่อนนวล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงสุดดาว กาบบัว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลี วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ลุสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๒๖๒๕

เด็กชายอลงกรณ์ สีนำเงิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงกนกพร พันธ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายพีระวัฒน์ สมสาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงอรปรียา เนียมกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายสุวัฒน์ สุวรรณทับ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงเกษมณี เกือกูล

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงชญาดา สารีพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงสิทธาสินี ไชยศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายจักรินทร์ สลับศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ใจศิล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายธนาวุฒิ จันทานิต
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายปวริศนร์ มิละวาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายอัครพล กิงปอง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงขนิษฐา เศษจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงขวัญชนก บุญสุตม์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๔๑

เด็กหญิงณัฐิดา ลาเฟย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงนัฐยา คำแพง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงนันทิตา คำแพง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงปนัดดา ทองคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พรมวิชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงวรรณนิสา สีหาราช
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงวรัญญา บุตรดาษ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ยศศิริ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงอภิธิดา บุตดีพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๖ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายโกวิท มุทาพร

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายภูวดล ยศศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ ยศศิริ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายธนโชติ นวลอินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงจิรนันท์ โกประพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายมนัฐ มะหา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงนริตา หงษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายมนัสชัย สมบูรณ์ผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา บำรุง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๕๙

นางทิพมณี สายเมฆ
๒๐/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๖๖๐/๒๖๖๐
นายนพพร ทองสิงห์

๓๑/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๖๖๐/๒๖๖๑

นางสาวพุทธวรรณ มันคง

่

๑๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๖๖๐/๒๖๖๒

นายศรีนวล สายเมฆ
๑๑/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๖๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายวาคิม สายสิงห์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงสุมินตา วงษ์ไชยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงสุพัตร์ตา วงษ์ไชยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงภัควดี เรืองผาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายคทาธร โพธิชัย

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายชนาธิป ยอดนารี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงกินรี ชมอินทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงประภาพร จันแสง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สืบสิมมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปญญาคม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงวิจิตรา บุญสงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงกุลปริยา พรมทา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงวรนันท์ แสงแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงโศภิตตา พงษ์ภา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงณัฐนิชา แย้มชุมพร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บัวใหญ่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงศตพร พลหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กุลบุตร

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยชนะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศิริสุทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายอธิรวิทย์ สิงหศักดิสิริ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตริวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๗ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายศุภนันท์ คำผุย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๘๖

เด็กชายธีรชัย หินศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๘๗

เด็กชายมงคล ศรีสังขาล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายชลธาร สารเสนาะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๘๙

เด็กชายเอกศักดิ

์

โคตรสาลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงกมลพร ชินรัมย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงฉัตรกมล ช่วงชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงอาภัสรา เขตคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญปก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๙๔ เด็กหญิงประวรรณรัตน์
เปยแย้ม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงปารวีร์ พันธ์โสรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงฉันชนก วงชาลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ ช่วงชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงนนทิชา โพดพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงจิฬาพรรณ วันทวี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงปยะธิดา สว่างเนตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายสมปอง สมสมัย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายวัฒนศักดิ

์

พิมพาเกษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ วงค์เสนา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายภเดิมพงษ์ พันมหา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายยุทธนา แก้ววงษา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริณู
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงนัทธพร ทองสมุทร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงนภาพร บัวพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายวิชณุการ ทองแสน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายศุภกร สุบิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา สดชืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๑๒ เด็กหญิงประกายวรรณ
สีทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

โพธิกุล

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

แย้มชุมพร
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายเอราวัฒ จันใด
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงจิราพร สาริพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงปนัดดา สายเมฆ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายธีรพัฒน์ รุ่งเรือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงภัสพร ผาเหลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๘ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงเยาวเรศ คณาธรรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงบาหยัน พรรษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายวันชัย สายโส
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สีลัดดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายกฤษฎากร ทองทิพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงศศิธร คตะวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงพรธิดา สายรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายชัชวาลย์ โพธิสาร

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงพรรณปพร บัวใหญ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงมณฑิตา พลกระโทก
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ เห็มราช

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๓๑ เด็กหญิงประภาพรรณ
เอกพงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงสิริกร คำจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายเอกพล พวงจำปา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๓๔

เด็กหญิงวิชญาดา สมัด
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา จันทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา โทบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๓๗ เด็กหญิงสุพรรณกัลยา
โมลาศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๓๘

เด็กชายธราเทพ ปดถาพิมพ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๓๙

เด็กชายกรวิชญ์ วงค์ใหญ่
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายณัชพล หงษ์มณี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงกรรนิการ์ โมตา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายประสงค์ สรสิงห์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายสีหราช ยาเลิศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายพชรพล เหมราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายธีรเดช เสริมสร้าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงบุณฑริกา ตะริการ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๔๗

เด็กชายปวริศ เชียวชาญ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายตระกานต์ ทวีสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงจีรนันท์ คำจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงพุธิตา ทองเงิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายธีรพนธ์ วงพุทธะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงพรไพลิน อธิพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงสุธาสินี มะศรีหา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายศรศักดิ

์

ดวงบุบผา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๙ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายทยากร สายราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงกีรติกา อธิพงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงถิรพร พรมศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงทิพวรรณ สายราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายอนันตภูมิ ตุนา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายอนุชิต ทันวิมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา วิลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายสุรทิน จูมโฮม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงนันท์นภัส เจริญเวียง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงสิรินดา ขันที
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๖๕

เด็กชายยศกร แรกเลียง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๖๖

เด็กชายวัฒนชัย วามะขัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๖๗

เด็กชายศตวรรษ คิงคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายสราวุธ กำเนิดสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายอธิป ศิริจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายอภิชัย พันธุ์มี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายกรชวัล คันที
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงทัดษพร จันทะโส
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงนันทิตา บุญร่วม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงปาริชาต กุลทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงพัชราวดี ทองน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๗๗

เด็กชายก้องภพ นามมิโก
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายธีรพงษ์ ขันที
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายภณาลักษณ์ อบคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายวสุพล ทิศวงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๘๑

เด็กชายอนันตพล สมัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ บรรทะโก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายอรุณเดช เสตรา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงปยวรรณ สายบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา สมสถิสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายวัฒนา โพธิไพรสน

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายชนะ คูณเสมอ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายธิติวุฒิ ชาวไร่
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๘๙

เด็กหญิงรัตน์ดา จันทะสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๐ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงวิชชุดา จันทสิงห์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงศุลีรัก บุตราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงนันต์ธิดา สีหัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงพิชญา แน่นหนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงรัชนีกร คำสอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๙๕

นางสาวนิธินาฏ เวทนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๙๖

นางสาวนาถยา ราชผล
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงปฐพร นามมูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายกิตติพงษ์ โสภา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงโชติมณี ไชยขันตรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงณัฐนรี วรรณา

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายนันทิพัฒน์ ขันทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายอนนท์ คำเหล็ก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา สะอาด

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายสิทธิพร ประเสริฐสังข์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายธีระพงษ์ ปะระทา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๐๖ เด็กหญิงกัญญ์จรินทร์ โชติวัฒนเดชากุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงจิราภา เลขกะสัน

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา เทียมวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๐๙
นางสาวกาญจนา โทนทัย

๑๖/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๑๐
นางสาวสุกฤตา ทารินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายฉันทวัฒน์ นิคม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๑๒

เด็กชายธนากร พันโชติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายยศพัฒน์ พละศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายศุภกฤต นามวิชา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๑๕

เด็กชายสิทธิพร กิงพุ่ม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๑๖

เด็กชายอัครพล โมคละพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายอานุภาพ จันทร์สมาน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงพรวิมล วันคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงสุภาพร เฉลียวฉลาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายธนัช ประทุมมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายสรวิชญ์ ชุมแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายอชิตพล ดรุณพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงณภาศร ขันทะวัต
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ นันทะเสน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๑ / ๑๔๓
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อบ ๔๖๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงอรัญญา โมคระพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงวนิดา ว่องไว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายก้องกิดากร สุทนัง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายพรรณกร บัวใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายนันทกร จอมใส
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายภัทรพล ศรีหาบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายนครินทร์ สุพรรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงฤดี จันทร์สมุทร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๓๓

นางสาวจุรีพร สุขสุทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๓๔

นางสาวกาญจนา ปญญา
๐๑/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๓๕

นางพรธีรา โมทอง
๑๗/๐๓/๒๕๐๖

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๓๖

แม่ชีบุญจันทร์ เบิกบาน
๑๑/๐๔/๒๔๙๙

วัดภูพลานสูง วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๓๗

แม่ชีรตา ประดิษฐ์
๐๑/๑๐/๒๕๐๓

วัดภูพลานสูง วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๓๘

นางอินทร์แปลง นาวารี
๒๒/๐๕/๒๕๑๔

วัดภูพลานสูง วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายกนกภัณฑ์ ดอกคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายจิตกร พรมบันดิษฐ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายสุทธิราช บุญลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายสิรภพ บุญเชิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายธนากร ชุมวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายวิทยา โสจิตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายธนเดช สรแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ขรรค์แก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๔๗

เด็กชายธนากร สรแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายภูรินธร โอบอ้วน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนทวีสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายธีราพร พลศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๕๑

เด็กชายศุภศิลป ศรีสุวะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายเอกชัย นนท์ศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงเกวลิน จันทศิลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงธนารีย์ สะพล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๕๕

เด็กชายกิตติธรา คุณสมบัติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุขขา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงจินตนา สักกะโส
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน วะโนปะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๕๙

เด็กหญิงสาวิตรี กวดขัน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงชลดา ทองแท่น

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายธรรมรัตน์ แสงใส
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายทิวากร สุระเดช
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

ปอกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๖๕

นายจักรกฤษ เดียงกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๖๖

เด็กชายธนพนธ์ ยิงยง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายยุทธภพ นามกร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายทัพเทพ ปริมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายวสันต์ จันธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายชัชวาลย์ คำเบา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงศิริกัญญา ยอดตรง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงพรไพลิน สีกะชา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงสิรินทรา คู่แก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงอาภัสรา เสาวัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงอัญญาภรณ์ สมสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงอรปรียา อุดทิโท
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงวรรณ์ลิตา สว่างงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายจักรวาล พวงแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายณัฐพนธ์ สุภานนท์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงประภัสสร สมาคม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๘๒

เด็กหญิงดวงศิริ คันที
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงสุนิสา สุพรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงวรัญญา บุญชิต
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายชุมพร โสดทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา กงล้อม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา จงกลบด
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงพิมพิไล มลีจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงสุรษา บุประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงอาริยา พวงทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงณัฐมน สุขชาติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงพิมลพร พลศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงดารุณี สิงอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๓ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายภัทรพล หวังดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงหทัยชนก โพธิชัย

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงอรวี มณีเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายณรงฤทธิ

์

หอมนวล
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายนรินธร จันทร์ศิริ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงกานดา เหลาสิงห์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงขนิษฐา จันดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายธนทร กันยา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงริศรา สาจะรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายทศกรณ์ สุขประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายพงศพัศ สาธร

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายวุฒิชัย อนุภาษา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายวิศรุต นีรมนต์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายวีระยุทธ สุขชาติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายวุฒิชัย วีเชียร

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายศราวุธ นำจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงอังคณา สมแสวง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายศาสตราวุฒิ สูงเรือง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงกมลเนตร สว่างงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พรมลุน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงพิมพ์นารา พรมลุน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายพัชรพล สัมฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายศาสตรา บุญทิสา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงศศิวรรณ เปงทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญยัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๒๑

เด็กชายนันทวัฒน์ โคตรตัสสา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ภารประสพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายไชยวัฒน์ ลำพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายนพรัตน์ สาคำแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายวิทยา สุภโรจนีย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายวีระภัทร เหมือนมาตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายอนันต์ ดอกกุลบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๒๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ทาดาวงษา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๒๙

เด็กชายศราวุฒิ แพงคำลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ ตอนศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายธวัชชัย ไชยกา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๓๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงอภิญญา กัญจนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายสุทิน พินิจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายทรงภพ แพงคำศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายอนุชิต เสนคราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายธนพล เฟองฝอย
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงวิภาวดี ยิงยง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงจิตระการณ์ โสสว่าง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๔๐
นางสาวสริตา น้อยทับทิม

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายยุทธการ พละศักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๔๒

นายศักดิดา

์

ภายสร้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงนงนภัส ทัดเทียม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงนิธิภรณ์ พลศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๔๖

นายธนากร ตันสันเทียะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๔๗

นายธีรภัทร์ สอระจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๔๘

เด็กชายสิทธิชัย ไพจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงนิภาธร ปราบพล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๕๐
นายธนพล หมายชัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๕๑

นายเมธี พรมจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๕๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

ร่มสิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายยุทธิชัย ผ่านเสนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๕๔

นายวีระศักดิ

์

ประพาน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายสุวิทย์ วุฒิสังข์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๕๖

นางสาวณัฐณิชา พงศ์สระ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๕๗

นางสาวพักตร์วิไล ใจทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงวรรณภา มนตรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงวรารัตน์ ปริโส
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๖๐
นางสาวสุนิสา เสนคราม

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายฉันทะโก โสภากุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๖๒

เด็กชายแทนคุณ เทศสี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงอนัญชนา รอยทะยาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงอิศริยา กูบโคกกรวด
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายสุรชาติ ปรัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๖๖

นายธีรศักดิ

์

นาคงาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๖๗

นางสาวขวัญฤดี ทองแท่น
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงวรรณนิสา แก้วละออ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงรุ่งธิดา ทองคำใส
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายภราดร บุญเกิง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

พลรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

ฤทธิสิงห์

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงเกษมศรี บุญใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงนิดาวรรณ เสนคราม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงนิตอนัน บุตรโท
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ขุมคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงปริศนา เพตะเค
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๗๘

นางสาวกนกลักษณ์ คำเบา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๗๙

นางสาวดวงเดือน ธรรมคุณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๘๐
นายชัยสิทธิ

์

แสนคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๘๑

นางสาวอาภรณ์ กัญญาสาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๘๒

นายธนากร พรมกอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๘๓

นายปญญา มนตรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๘๔

นายพิรภพ บัวทะราช
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๘๕

นายวีรวัฒน์ แสงแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๘๖

นางสาวธัญญา เสนคราม
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๘๗
นางสาวเพชราภรณ์ ศรีแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๘๘

นายนพรัตน์ สายคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๘๙

นางสาวเกษสุดา พิมพ์พัฒน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๙๐
นางสาวปยะรัตน์ จันทร์เครือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๙๑

นายณัฐวุฒิ พรมศร
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๙๒

นางสาวนิรันรัตน์ จันทร์เครือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๙๓

นางสาวณัฐธิดา ภาโว
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๙๔

นางสาวครองขวัญ ขาวิราช
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๙๕

นางสาวธิดารัตน์ กิงแก้ว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๙๖

นายนราธิป นนท์ศิริ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๙๗

นายอมรรัตน์ ศรีคำคง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๙๘

นางสาวชุติมา พิมพาโห
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๒๙๙๙

นางสาวเกศสุดา ขาวเครือ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๖ / ๑๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๐๐๐
นางสาวสุปราณี โตนันต์

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๐๑
นางสาวสุพัตรา แสนโคตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๐๒
นางสาววิไลพร เพตะเค

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๐๓
นายศราวุฒิ ไพรบึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๐๔
นางสาวมณีรัตน์ เชือพงษ์

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๐๕
นายชลบุรี อนันต์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๐๖
นางสาวลัดดา นำจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๐๗
นายทนงศักดิ

์

วะโนปะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๐๘
นายปราโมทย์ สุทธิสนธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๐๙
นางสาวเลิศนภา วุฒิสังข์

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๑๐
นายสมรักษ์ คุขะละโม

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๑๑
นางสาวกิตติยา ทองสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๑๒
นายวชิราวัช วงษ์ปลัง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๑๓
นางสาวสุภาภรณ์ โนนศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๑๔
นายนพชัย ทองสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๑๕
นางสาวพรนภา แก้วเนตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๑๖
นางสาวรุ่งนภา แก้วเนตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๑๗
นางสาวอมิตา เทศสุวรรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๑๘
นายเอกพันธ์ เคือบุตดา

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๑๙
นายชนะกิจ เจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงกมลพรรณ อุบลหล้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายธนกฤต ภูษา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงยุพิน ปริโยทัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงสุทธิณี สาริก

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงจอมขวัญ แสนเสมอ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายครรชิต หัสดง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายนิธิกร ตรินัน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายภูรเทศ ธรรมโม

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายเอกวันชัย กลางถิน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายอนวัฒน์ วันทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงโฉมชบา แก้วแล้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จันดีโพด

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงนิโลบล เสนสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงวนิดา โสภากุ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงวิจิตรา พรมสุข

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๗ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงบงกช โสภากุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สัมฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงวิภาพร มณีบุตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงศิรินาถ สิงห์ครุธ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงจิระภัทร์ สาระพงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายธนากร สำราญรืน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงฑิญาพร สามนคร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงอรวรรณ วงชาลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายพีระพัฒน์ โลเตียะนัน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายศรีรัตน์ ปองกัน

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงสุพัตรา เติมจิตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงสุพัตรา บุญเขตร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงปาณนารี ทองทับ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงพิมวิภา อัตะพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงวิสสุตา ใจงาม

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายสุภัทรชัย นามสา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายชวัล ศาตสิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงชลธิชา พวงพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงปชญา คำแหง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายประสิทธิ

์

กระสังข์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายวงศกร ไชยสำแดง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายก้องเกียรติ ศรีอภัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงพรพรรณ พุ่มจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงกมลชนก ศรีอภัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงจิรภิญญา ศิริพงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงธนาภา กมล

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คำเพียร

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงณิชากร สาริศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงสุภาพร แก้วสุวสิงห์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงทักษพร นิคม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงประภาพิมพ์ ไชยสำแดง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงสุทธิดา แย้มยิม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงศิริวรรณ จันมลตรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ มนึกคา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงพัทร์ธีรา หงษ์ลอย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๘ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงมาริสา อินทรุกขา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงสุวดี จันทรา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงมะลิวัลย์ วงษาเคน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายนครินทร์ มนึกคา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายณรงค์เดช คำอินทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายวีรพงษ์ สรจักร

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงชุติมา เสนาคุณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงปวิชญา พรมสุวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงศดาพร ตุ้มทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงสิริวิมล บุญทา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงนภาพร ทองอินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงอุบลลักษณ์ วงนะรา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ คำแดง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงจีรนันท์ หงษ์ลอย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงศิริราช พรานไพร

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงสุพรัตน์ ดอกพุฒ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงสุภาวดี มีแสง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงฐิติพร ไชยสุนทร

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงปยวรรณ ลครศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงเกวลิน จันทร์พวง

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงจันทมณี จันทร์พวง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงอรวรรณ จันทศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงสุภิญญา สัตยากุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงชลลดา กุลบุตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พุทธจักร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงพนิตตา ไกรศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงสุพัตรา เครือชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงอติกานต์ ยาเขียว

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงราตรี ลาเบิกบาน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงจินตนา ราชรินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงฐานิดา อินดุมัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ภาคะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงอัยปรียา ภคพันธ์ปทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายธนวัตน์ ฉัตรวิไล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายสราวุฒิ พิลาดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๙ / ๑๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายอนุสรณ์ ผลวิสุทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงปุณยาพร วงค์คำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงสายแนน บัวโหญ่

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงสุภัชชา จันทร์สวง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงบุษบา เทียมทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงอาริยา จันทำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีบุปผา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๑๒

นางสาวรัตนาภรณ์ วิจารย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๑๓

นางสาวเมษกรานต์ ผลหอม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๑๔

นายอาทิตย์ เกยืน
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๑๕

นางสาวบุษยพรรณ จันทร์แจ้ง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๑๖

นางสาวเกษสุดา ชินราช
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๑๗

นางสาวเบญจรัตน์ โคตพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๑๘

นางสาวญาริณี ศรีสุทโธ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๑๙
นางสาวเบญจมาพร ไชยเศษ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๒๐
นางสาวระพีพร พรานไพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๒๑

นางสาวลักขณา บัวใหญ่
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๒๒

นางสาววิริยา ดอนโค
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๒๓

นางสาวสุธินา สีหาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๒๔

นายทศพร ศรีสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๒๕
นางสาวเสาวลักษณ์ นนท์ศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๒๖

นายอภิชิต จันทร์เหลือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๒๗

นางสาวพรพรรณ เรืองศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๒๘

นางสาวเก็จมณี ราชปญญา
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๒๙

นางสาวอารียา สมพงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๓๐
นางสาวเนตรอักษร หงษ์จันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๓๑

นางสาวสุกัญญา อินสอน
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๓๒

นางสาวสุภาวดี พุทธา
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๓๓

นางสาวอัญชลี ศรีเลิศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๓๔

นางสาวนฤมล ศรีพรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๓๕

นางสาววราภรณ์ ดวงแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๓๖

นางสาววิจิตตรา จันทร์เพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๓๗

นางสาวจันทร์จิรา ทองมาก
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๓๘

นางสาวณิชาภัทร สินศาสตร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๓๙

นายอนันตศักดิ

์

วงศ์ชาลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๐ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ฤทธิสิงห์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่ากลาง วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สระบัว

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่ากลาง วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายอนิวัตติ

์

คำผัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ราชรินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สิงห์แจ่ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๔๖

เด็กชายณัฐวุธ วิทาโน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงวิสุดา สรจักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สรจักร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงพลอยจิรา มหาโยธี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นนท์ศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยรินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงสุภาวิดา คุริโน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ปริโส

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๕๔

เด็กชายธนา สืบบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายปราโมทย์ ชุมนาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงรวินท์นิภา สีพูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงวิชุดา ดรุณพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงวรนุช กัญจนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงวรัญญา อุส่าห์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา พรมจักร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา ราชรินทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงเกสรา ฉัตรสุวรรณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงฐิติกา ต้นคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายกิตติธัช พันธ์เสถียร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายดนัย ภูธร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๖๖

เด็กชายธนภัทร บุญจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายธิตินันท์ แสนพล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๖๘

เด็กชายปรเมศ โคตรบุปผา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายพิตตินันท์ รัตนสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายสารินทร์ วงค์คำดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายอชิตพล ขันคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ โสระสาน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงดาวเรือง บรรดิษฐ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงยุภาวี สรจักร
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๑ / ๑๔๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงสำรอง พรมกา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงอัญญานี วงศ์มาลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงพิศมัย ภูมิภักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๗๘

นายสราวุธ พรมกอง
๒๐/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๗๙

นายครรชิต เมืองซอง
๐๙/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านแก่งยาง วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายศราวุฒิ ยังวงษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงณัฐชา กลินบัว

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงอังคณา พิมพ์ดวงสี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงพัชราภา นาคูณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงปทุมทิพย์ ลาพ้น
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

สายโสภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

แก้วเก้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ แก่นแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายอมรเทพ ภูมิวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๘๙

เด็กชายนครินทร์ เทียนศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี วัดดอนชี  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายพงศกร บุญเทียม

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี วัดดอนชี  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๙๑

เด็กชายพลากร เบืองบน

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี วัดดอนชี  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงปวีณา ดาวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี วัดดอนชี  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงอฐิติรัตน์ สายโส
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี วัดดอนชี  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงพัชรพร ม่องมนตรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงกาญจนา คำใบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ แสงอาทิตย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงญาวรีย์ แพทย์เพียร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงนฤดี ฮาดปากดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงนิภาพร ทองเกิด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงปยธิดา ภูคง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงมนทกานติ สุวรรณกูฎ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงรักษิณา พรรณาภพ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงอรปรียา สายสุด

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๐๔
นายณัฐกฤษณ์ ทองแจ่ม

๑๓/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๐๕
นางสาวสุทธิดา ทักทิน

๐๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๐๖
นายกฤษฎา วันดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๐๗
นายกิตติกวิน อุ่นเสมอ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๐๘
นางสาวกนกวรรณ พรรณาภพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๐๙
นางสาวจณิศตา ศรีบุระ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๒๑๐
นางสาวประดิษฐา เยือกเย็น

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๑๑

นางสาววิภารัศมิ

์

ตามติด
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๑๒

นางสาววิลาวัลย์ ดวงแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๑๓

นางสาวสุพรรณี คุ้มครอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๑๔

นางสาวอาทิตยา ชัยดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๑๕

นางสาวอารียา พุฒสระน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๑๖

เด็กหญิงศิริญาพร จันทะวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายภูริเดช สมจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงปนอนงค์ แสนทวีสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงนัทธมน ทวีวัน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงเย็นฤดี สารคาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงจันทิรา สมจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บุญยืน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงปยะมาศ บุญกาญต์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายกิตติชัย ดวงหม่อง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงชีวาพร หลุ่มใส
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงปยะธิดา สีหันต์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงสุกัลยา สายกันดก
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๒๘

เด็กชายณัฐพล บุญปก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายธนภัทร ลาระบุตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายทิวา พิลสวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายสราวุฒิ เกษมทาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงณัฐพร เรียนทับ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงวีรพร พวงแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ กลินบัว

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงปยาพร กุรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๓๖

เด็กหญิงจีระนันท์ ฉัตรสุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดบัวแดง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายวิฑูรย์ แดงสาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดบัวแดง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายชยางกูร ชิณโชติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงณัฐลภัส ผลพยุง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงนิตติยา มุ่งประโยชน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงยุพกา บัวใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงยุวธาดา กาญจนพัฒน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๔๓

เด็กหญิงรจนา เรืออาจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๔๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เกษี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๓ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายนภัสกร ศรีรักษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายประกาศิต ทองคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๔๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ กลมเกลียว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายพงษ์อนันต์ คำสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญชม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายรุ่งตะวัน เท่าสาร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๕๑

เด็กชายศุภชัย โพธิงาม

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายสรศักดิ

์

รองแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายอรรคเดช แก้วแสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โมกฆรัก

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงกานต์รวี โคตรจันคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ชินศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงชลชนก สุขเต็มดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงช่อฟา พาพล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๕๙

เด็กหญิงดวงตะวัน ชุมสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงธนพร โพธิแก้ว

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุดดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงปนัดดา มิงไชย

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงปยธิดา ชุมสี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สุทธิกร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงพิยาภรณ์ วงศ์เจียม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงรัชมล รัตนะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงศุภัคษร มูลไชย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงสุลัดดา ทรัพย์ศิริ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงอรสุมา วงษาสน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายธนากร แสนทวีสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๗๑

เด็กชายธนายุทธ นาคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ แดงมะณี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายนนทวัฒน์ วงค์แสงน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายมนตรี นาคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๗๕

เด็กชายศุภกรณ์ โคตรจันคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายศุภกิจ อ่อนตา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๗๗

เด็กหญิงกัลยาพร อูปแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๗๘

เด็กหญิงจีระพร คำเรือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๗๙

เด็กหญิงศิริธิดา ปญญายิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายชาญสมร วงสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงณัชชา ลากะโทก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๘๒

เด็กหญิงสุวภรณ์ โนนสันเทียะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญคำภา
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายทินกร พรมชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ แสวงหา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายสุทัศน์ เครือเนตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายธนวุฒิ แก่นกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายธนากร กอบัว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายธนากร พุ่มแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงจุฬามณี ดวงหม่อง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงชมพูนุช ภูจอมทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงปยะมาส จันพา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๙๓

นายตะวัน วงศ์จันทรา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๙๔

นางสาวบุณวดี เอียมศรี

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๙๕

นางสาวเอมมิกา ทองไทย
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๙๖

นางสาวจุฑาทิพย์ ไชฮะนิจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๙๗

นางสาวพรไพลิน จันทรคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๙๘

นางสาวอินทิรา ชมพูประเภท
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๒๙๙

นางสาวพิสมัย มิงไชย

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายไชยวัฒน์ เค้ามูล

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายสุเมธ สุขเต็มดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายภูชนะ แก่นคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

แสนทวีสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ วงศ์พุฒ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ชืนชม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงปรางทิพย์ แกมใบ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงบุษราคัม แก้วสด

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ยงค์พรหม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงวาสนา ดวงแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายธันวา คำสิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายพิทักษ์ สมดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายอนุวัฒน์ เดชฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงศิริกานดา มากดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีทองบูลย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงปนิดตา แสนทวีสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงปานวิไล ผลาเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๑๗

เด็กหญิงภัทรธิดา วารสิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงรัชนี มากดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงวิมลศิริ สมดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงอัจฉรา เบิกบาล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๒๑

นายธงไชย ทรัพย์ศิริ
๑๖/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๒๒

นางจำป เสาหิน
๒๙/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๒๓

นางเรียมใจ สมมาตย์
๐๖/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๒๔

นางสาวอิสราพร ไชยสลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๒๕
นางสาวกัญญศิรินทร์ แก่นอินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายณฐกร จอมหงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงฉัตรธิดา เจริญสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา ทองแสน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ เปยมพริง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายณัฐวัตร ศรีธัญรัตน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงปนัดดา ตักโพธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงศิริญากรณ์ ลีละครจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลาะ วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๓๓

เด็กชายถิรวุฒิ ใยเม้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงพรสุมินทร์ นันชาดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงภรณ์ลดา พิมนนท์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สอนวิเศษ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงกุลสตรี สีดา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงดาริกา ศิริภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงปานชนก อาจหาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงพิมพิสุทธิ

์

พรมสำลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายเกียรติยศ สมศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ทุมยา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงกานดา ภาพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายฐิติภัทร ไชยโยธา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๔๕

นางสาวกนกวรรณ ดีงาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๔๖

นางสาวชลดา กอบกำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงกฤษณา ศรีสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๔๘

นางสาวพรวาลี คุณด้วง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๔๙

นางสาวสุพรรษา ทองแสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๖ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๓๕๐
นายศุภธรากร แก้วเนตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายธาตรี มาพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๕๒

เด็กชายนเรศ พูตา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๕๓ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
แก่นจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงพิมพ์รพัทร ปลืมใจ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงศิริวรรณ คอยคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงตติยา ผงจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงนงนุช ทาใบศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงมนัตติยา มังคัง

่ ่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายพีรพล พรมราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงพัชรา ยาหอม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายพงษธร กองทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงอรอนงค์ ม่วงใหม่
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายธนภูมิ คำพู
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๖๔

เด็กหญิงสุนันทรา สีดาแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายณัฐกรณ์ เขียวสด
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๖๖

เด็กหญิงสุธาสินี ยาหอม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงธิดาพร ไชยพันโท
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงจัสมิน แก้วเนตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงวาสนา สายทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงพิสมัย จำปาหอม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงกัลยา เมอมะนา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงงามตา จำปาหอม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ สีพิมพ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงศศิธร พิมพ์เสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๗๕

นางสาวเสาวนีย์ นาหว้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงปยะนุช พรมสาร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงจินดามาศ เฉวียงวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงภัทรพิมล แก้วม่วง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ โยทัยหาญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญประกอบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงเกศมณี สุขศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงแจ่มนภา เรืองเนตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วกันยา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๘๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร เมืองซ้าย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๗ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงณัฐวิมล ต่ายเต้า
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงธนัญภรณ์ ไชยเสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๘๗

เด็กหญิงอภัสรา พึงนา

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงเนตรชนก ดาผาวัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงณัฐริกา วารินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จอมแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๙๑

เด็กชายธวัชชัย รัตนพลที
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายเด่นดนัย โพธา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๙๓

เด็กชายณัฐพล โพธา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายเอกราช ชืนจิตต์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๙๕

เด็กหญิงสุกรรญา วงศ์บา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงยุวดี กุลโชติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ชืนจิตต์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายธนพล โทนผุย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๓๙๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ อินนุ่มพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายธณพล โทนผุย

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา โทนผุย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายธนาวุฒิ บุญแสง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายสุรชัย ทานะมัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายอติวิชญ์ พันธ์ขัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายไพฑูล ชืนจิตต์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายพูลทรัพย์ ชืนจิตต์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายกฤษดา พิมพ์พรมมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายวัชรพงษ์ พันโบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายพรศักดา พึงนา

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายวีรวัฒน์ พิมพ์พรมมา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุธรรมมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงอรอุมา คำมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมพ์กาล
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ ดวงบุษย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุบผาถา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงอรวรรณ สุพรรณนนท์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงประกาย สุขสถาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงจิระนันท์ พิมพ์พรมมา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงกฤติยา ไชยโยธา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๘ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงปฐพร โทยผุย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงศิริยากร เพ็ชรคง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๒๒

เด็กหญิงนิตยา สุพรรณนนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงตะวันฉาย ด้วงชิณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงชลธิชา สาสีดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุพรรณนนท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๒๖

เด็กหญิงสุทธิดา สายคำวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงทิพนภา วงศ์บา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงวราพร ภาระเวช

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๒๙

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

จันทาทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายนรบดี สุรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายปฎิภาน ชมพู
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ขุมทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๓๓

นางคำปอน ยิงยืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๓๔

เด็กชายธีรภัทร สิมพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายอุบล ขันทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๓๖

เด็กชายชานุวัตร ทับทิมแสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา นามศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๓๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เถาว์หอม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงเข็มทอง ปดภัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงขวัญฤดี ทองหนองบัว

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงณัฐวิภา นิจการ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๔๒

เด็กหญิงศิริวิมล วันเพ็ญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงศิรประภา ฉลาดเอือ

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงธันย์ชนก ส่งเสริม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงเรวดี หูวอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๔๖

เด็กชายปยะ ศรีจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๔๗

เด็กชายศิรภัทร วุฒิพรหม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ กุมภาพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แก่นกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โชคสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายจักรพันธ์ โภคนันท์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงตนิษา โชคสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา นามทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๕๔

เด็กชายเจษฎา เจริญวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๙ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงบุษรา ลำสันต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๕๖

นายเศรษฐภูมิ สายสมาน
๐๕/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์นาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๕๘

เด็กชายพีรพล พรมน้อย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๕๙

เด็กชายอนุภาพ ประทุมพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงพิยดา ดอกพิกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงศิริมา สอนพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายมนเทียร สมาทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายณัฐดนัย หล้าคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๖๔

เด็กหญิงชืนฤทัย

่

สารภาพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายพงศภัค สนันเอือ

่ ้

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายจิระวัฒน์ ชะลูด
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายกรกฎ พิมพ์แน่น
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายธนัตถ์ นามศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๖๙

เด็กหญิงไอลดา โอภากุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงพัชรพร ร่มเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงสุภัสสรา กองอุ่น
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๗๒

เด็กชายปติพงษ์ ทากุ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๗๓

เด็กชายธีรภัทร วรวัตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๗๔

นางสาวบุณยดา แก้ววงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนหนองขุ่นวิทยา วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๗๕

เด็กชายธีระภัทร บุญพา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดหนองบัวแดง  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงนันทกา วีระคุณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงชลธิชา แสงเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงอาภัสรา หินผา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงเอมิกา พอทท์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยสัจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายกิตติไชยวัฒน์

กะนะหาวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายชลิต พทาเพชร
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงวรางคณา มุทาไร
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๘๔ เด็กหญิงปวีณัชฌลักษม์
กะนะหาวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๘๕

เด็กชายพงศ์ภัค จันทบิล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงสุชาวดี กะนะหาวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงเพชรรัต สายคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทะปญญา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงปรัชญา งามผิว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ วัดหนองหลัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๐ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงพิชชาพร สิงห์ชาลี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๙๑

นายกฤษดา นำเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๙๒

เด็กชายชลธาร วาจาสัตย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายจักรภัทร บุญประจง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายธวัชชัย สมาทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายรพีภัทร คาถา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา วิชางาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงจิตรลดา พรมพิชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายธนมงคล ขำคม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายธนวิชญ์ บัวสระ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงศรัณต์พร อุสาหะวงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงปนัสญา สีม่วง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายวีระศักดิ

์

ภูกิงหิน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงอรปรียา วะสุวรรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงปุณยานุช สมบูรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงกชกร หวานใจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๐๖
นางสาวอุษา วรรณโสภา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายวรวุฒิ หวานใจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงศิริประภา แสนแก้วเฮียน

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงปาลิตา เห็มภูมิ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายวุฒิชัย สุขจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายรพิภัฒน์ ดอกอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายณฐกร ใจใส
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายพีรภัทร์ ชูช่วย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๑๔

เด็กชายภูมนัส ดีทีสุด

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงจิราวรรณ โสมหา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๑๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงนันทิดา วีระบัลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๑๘

เด็กชายสิงหราช ชะลูด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๑๙

เด็กชายสิริภพ สีแนน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงนฤมล ชะลูด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ นาสินพร้อม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๒๒

นายณัฐวุฒิ ขันชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายธีรศาสตร์ ภาภิรมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๒๔

เด็กชายวิศวะ พ่วงขำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๑ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงอิสริยา ชุติธรอมรวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายสัญญากร พลแสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายฐากูร แสนสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายสกฤษฎิ

์

มณีรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงสุทธิกมล ร่มเย็น

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงศศิธร คำบุญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ ขันอาษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายธนกฤต ภูโพธิเกตุ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายจิรวัฒน์ พะคุระ
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงกมลวัลย์ อินทรีย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูดเพราะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๓๖ เด็กหญิงประภาพรรณ
อนุมาตย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๓๗

เด็กชายกำพลศักดิ

์

จะลอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงพรพิมล พระคุระ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๓๙

เด็กชายพงศ์ศกร โคตวัน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายพัชรพล จำชาติ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงชาลิณี ทักทาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงพรพรรณ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงธนพร คงสมพจน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงวรัญญา พันธา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายอริญชัย พลสมัคร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๔๖

เด็กชายธนฤกต กล้าหาญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๔๗

เด็กชายศุภโชค ประดิษฐ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงวรฤทัย อามัสสา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายกิตติพงษ์ วรรณวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงณัฐวุฒิ อาทวิมล

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๕๑

เด็กหญิงฐาปนี เชยชิด
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๕๒

เด็กชายยุทธนา ตรุณจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ธาราโรจน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายนันทวัตร ร่มเย็น
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๕๕

นางสาวปนประภา ทองสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายยุทธนา ธานี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงอทิตยา กิงแสง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงจิระดา กล้าหาญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดรักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงตวงรัตน์ วิจิตรพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงยิงวิมล

่

เลิศเกรียงไกร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๖๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์คำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๖๓

เด็กชายศราวุธ อุเทน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงณัฐพร วรวัตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงธนัฐดา แก้วสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงนันทวรรณ สุวรรณพรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงมยุรี กิงแสง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ราชายันต์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงศดานันท์ กาญจรัส
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงศศิธร พลพาล

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงหยดเทียน ทองที
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงอิงอร พลพาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๗๓

นางพรทิพย์ ผาสุขนิตย์
๓๐/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๗๔

นางเพ็ญไพ เทศนา
๒๗/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๗๕

นางไพฑูรย์ ประหยัด
๒๔/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๗๖

นางสาววงศ์ดาว ประทาน
๓๐/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๗๗

นางดวงพร
เต็งรัตนประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงพลอยลดา ล่าวงศา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทรัพย์สิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายกิตติพศ มีทรัพย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงทานตะวัน มณีวรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงอารยา เทศนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงสุภาวดี ทาโคตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงอัญมณี มีศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดเลียบ  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายธันต์ธาราธิป จากกระโทก

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วัดผาสุการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๘๖

นางสาวธมลวรรณ ท้าวอุ่นเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วัดผาสุการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองบ่อ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วัดผาสุการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายพงศกร แสนทวีสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วัดผาสุการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายกิตติพันธ์ อ่อนจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วัดผาสุการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๙๐
นางสาวนิภาวรรณ ไชยธานี

๑๐/๐๖/๒๕๓๔

วัดวารินทราราม วัดวารินทราราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๙๑

นายมโนพร ศรีทา
๐๔/๐๔/๒๔๘๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดเก่าน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายอนุชิต บัวแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงกนกพรรณ ปุณประวัติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๙๔

เด็กชายอนิรุษ สุโกพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๓ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

นาคำรอด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายอลงกรณ์ วงศ์สุทา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงอรวรรณ นาคสีเมฆ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณสิม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายวัชระ บุดดาพงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงสุวพิชชา อินกอ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๐๑ เด็กหญิงเกษศราภรณ์
กุจะพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายฐิติพงศ์ บุญเลิศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง วัดคำขวาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายณรงค์ชัย บุญจันสี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง วัดคำขวาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงนุจรินทร์ มวลสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง วัดคำขวาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงศิริวิภา ด้วงคำสี

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง วัดคำขวาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงพรรณิภา แก้วมหา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง วัดคำขวาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงวาสนา นามภักดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง วัดคำขวาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงภัทราพร ปสสุวรรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง วัดคำขวาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงมัลลิกา สีสัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง วัดคำขวาง  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ นาดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวเลิส
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงอธิมาพร แก้วเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สังคะวัตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๑๔

เด็กชายปรมธร ดอกคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายตะวันชัย ขาวเลิศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๑๖

เด็กชายวุฒิชัย มาลาคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๑๗

เด็กชายวรเมธ ศรีงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๑๘

เด็กชายธนภูมิ ผดุงดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๑๙

เด็กชายพงศธร มุขศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงศรันย์รัชต์ ธรรมวงค์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงลินลดา อินทร์โสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงนงนภัส เอียมโอภาษ

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ บัวสด
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงอทิตยา พรุ่งแสง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงนิรชา ฐิตะสาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มิงแมน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุษดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงบัวชมพู สายมงคล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงอริสสา เกิดพิทักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงอริสชา เกิดพิทักษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงอนัญญา ชุมอาจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงถวิกา ก๋าพรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงวาสนา วงศศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงพัชรีพร ชูสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงสุชาวดี คืนดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายพชรสิทธิ

์

สิทธิโสม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงธันยพร ขาวเลิศ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๓๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ สันตพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายธนากร นิยม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายนพพล ชาวตระการ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายหิรัญยศ ยีวาศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงปุณภัทร เกตุวัตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงปุณพร เกตุวัตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงใหม่ ศรีม่วง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงเอวิตา เกตุวัตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงเบญจพร ดอกพิกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงสุนันทรา พันโพธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงบังอร พันโพธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงจริยา ผิวอ้วน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๕๑

นายพัน บุญชิด
๑๕/๐๒/๒๕๐๖

วัดแก้วรังษี วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงกุลยา ปดภัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงจันทร์วลัย พาพล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงพรไพลิน จิตธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงพัชนิดา วารินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๕๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา พรุ่งแสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๕๗

เด็กหญิงอรญา ปกพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงวราพร พงษา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงจุฑามณี พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ ดวงศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๖๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงอรดี ประกอบจิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๖๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงปนัดดา หน่านโพธิศรี

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๖๖๐/๓๖๖๓

เด็กหญิงจรรยพร วัฒราช
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๖๔

เด็กหญิงจิราพร จิตตะธรรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๖๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีมุงคุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๖๖

เด็กชายอนันตชัย บุญรอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๖๗

เด็กชายอมรเทพ สิงห์ชนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ลำดับ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงณัฐวดี ไกรทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงวารุณี พันธ์วิชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๗๑

เด็กชายอัศวิน พิมพกรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๗๒

เด็กหญิงกนิษฐา ทาก้อน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๗๓

เด็กหญิงกรพินธ์ ม่วงเนียม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๗๔

เด็กหญิงบุณยาพร บุ้งทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๗๕

เด็กหญิงปรินดา อัศพิมพ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๗๖

เด็กหญิงลักษิกา อัศพิมพ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๗๗

เด็กหญิงสุวิดา คืนดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา ประเชิญสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๗๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ประดับศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงอภัสนันท์ แสงสว่าง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๘๑

เด็กหญิงอริสรา คล้ายคลึง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีสอาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๘๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายสรยุทธ เวชกามา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายโอมรินทร์ โคตรเมือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๘๖

เด็กชายชูชาติ เชิดไชย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บางสวนหลวง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงพรรณนารา บุบผาเดช

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๘๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พลศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงภัคจิรา บัวอินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๙๑

เด็กชายปรัชญา ชืนตา

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๙๒

เด็กหญิงษุภากร มะธิปไข
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงลัลนา ขวาอุ่นหล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๙๔

เด็กหญิงวิภาดา ไชยสาร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงเขตต์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๙๖

เด็กชายพุทธิพงศ์ คงทน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๙๗

เด็กชายปกรณ์ ฉิมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๙๘

เด็กชายภูวดล วงศ์ละคร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๖๙๙

เด็กชายวิบูลย์กิจ โยธารักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๖ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายเบญจพล ชบาศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายฉัตรดนัย พืนผา

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายไพรวัลย์ กลางเมือง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายธีระศักดิ

์

คำหงษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงปราถนา กัณหาวัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงทิพย์ภาดา ชมศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงศิริพักตร์ แสงเขตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายศรายุทธ บุตรคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงบุญยาพร แสวงผล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงพิมพ์พร ประดับศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงวรกานต์ หอมนาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๑๑

เด็กชายจักรพันธ์ แสงใบ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๑๒

เด็กชายชานนท์ พาสิงห์สี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๑๓

เด็กชายนันนิพล สีสุวรรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๑๔

เด็กหญิงนภาวรรณ แสงเขต
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงรจนา อุปชีวะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๑๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ แสงเขตต์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงเอมมิกา อุ่นหล้า
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๑๘

เด็กชายกิตติพงษ์ อาสาธรรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๑๙

เด็กชายชาคริตส์ แสงเขตต์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายฐาปณา คณากรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายพรประสิทธิ

์

มีชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๒๒

เด็กชายพิชาภพ ประวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๒๓

เด็กชายศุภกร บุญเหลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา แสงใบ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงสุมาลี ศรีโกศล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๒๖

เด็กหญิงอันสุนีย์ ไชยภูมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๒๗

เด็กหญิงทิพย์อุทัย ไชยรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงกมลวรรณ อุปถัมภ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๒๙

เด็กหญิงกันทิมา สุภาวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงนฤมล ขันธิวัตร

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ งอกสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ บัวแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๓๓

เด็กหญิงมณีวรรณ เหล็กกล้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๓๔

เด็กหญิงศิริโฉม ขันบุตรศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๗ / ๑๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๗๓๕

เด็กชายกฤษฎา บุปผาเดช
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

นุสนันท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๓๗

เด็กชายอนุพงศ์ เพ็ญพักตร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๓๘

เด็กหญิงพิมพ์พิไล ไขขำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๓๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุปโภค
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายพิชัย พลบุญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๔๑

เด็กชายภัทรภณ ไชยสาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๔๒

เด็กหญิงกัลยาณี ประสพสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๔๓

เด็กหญิงนิตยาพร แสงกล้า
๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงปยะนันท์ ภักดีล้น

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๔๕

เด็กหญิงพรชิตา วันสีดา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงศิรภัสสร แสงเขตต์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๔๗

เด็กหญิงสุนิสา แสงเขตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๔๘

เด็กหญิงแสงอรุณ ธรรมกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงอรญา จันสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงพรหมพร ปนทุมา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๕๑

เด็กชายกิติกร ทองมาก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายคฑาทอง แสงเขตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๕๓

เด็กชายณัฐพล โคตรเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายธนบัตร ประดับศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๕๕

เด็กชายประภากร คำโฮม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๕๖

เด็กชายปจฉิม คำสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๕๗

เด็กชายพีระศักดิ

์

พรมสีดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๕๘

เด็กชายยุทธพิชาติ คำเนาว์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๕๙

เด็กชายรัชพงษ์ พุฒซ้อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยิมจันทร์

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๖๑

เด็กหญิงเขมิกา อุปโภค
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๖๒

เด็กหญิงศิริกุล มะโนวรรณา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงสุดาพร ประโมทัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา รักเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๖๕

เด็กชายกฤษดา สมชาติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๖๖

เด็กชายภูมินทร์ คูณแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายวิชาญ กลางเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๖๘

เด็กชายวินัย แถมวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๖๙

เด็กชายศุภรกาญน์ ภู่เสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๘ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงวันทิดา เรือนเจริญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วดอน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๗๒

เด็กชายชาญณรงค์ เจียรนัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายวัชรากร สังเกษจิตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๗๔

นางสาวจอมเกล้า ภูทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงดุสิตา บุญยงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๗๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมาตย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงอภิสร จันทร์สุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ บุบผารักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ วรรคสังข์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงธิติมา กัณหาวัน

๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงปรารถนา จันทร์ศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงยุพิน ศรีลาเลิศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมาตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงสายสุดา คูณลาด
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงอริษา น้อยวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายพงษ์พัฒ พันธ์ศักดิกุลชัย

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๘๗

เด็กชายรุ่งเรือง อาษาสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๘๘

เด็กหญิงดวงกมล จำปาดอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงนงเยาว์ แสงใบ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงปวีณา ใต้โพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๙๑

นายปรีดียา มูลทา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๙๒

นางสาวธิดารัตน์ งามจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๙๓

นางสาวกานติมา ผลสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงรุ่งนภาพร วินิจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๙๕

นางสาวสุดารัตน์ ไชยสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๙๖

นายเอ็นดู หารไชย
๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๙๗

นางสาวสุมิตรา เหล็กกล้า
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๙๘

นางสาวอาภาพร อินราช
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๗๙๙

นางสาวจิราภรณ์ แสงใบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๐๐
นางสาวสุภาพร ทาประกิจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๐๑
นางสาววรรณนิษา พิมพ์วงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๐๒
นางสาวจริยา มูลทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๐๓
นางสาวรุ่งอรุณ เกิดผล

๐๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๐๔
นางสาวกัลยา ภูทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๙ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๘๐๕
นางสาวธันวา ภูทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๐๖
นางสาวจันจิรา นาปง

๐๓/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๐๗
นางสาวนิตยา จันทร์ทัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๐๘
นางสาวสุจิตตรา นาวิเศษ

๑๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๐๙
นายณัฐชนน แก่นไทย

๒๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๑๐
นายทวี ศรีสุวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๑๑

นายสุรเดช โยธารักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงอารยา จันทร์สุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์สุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

กำทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงอรพรรณ สิทธิธรรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๑๖

เด็กชายพีรพล ทองนวม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พละศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๑๘

เด็กหญิงอภัชรา ชืนชม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๑๙

เด็กหญิงกุลธิดา การุณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงกนกพร บวมขุนทศ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงสาธิดา ขันธิวัตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงจีรณา ศิริเทพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงภัทรธิดา สีสมุทร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงลักษิกา มารศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงกนกนภัสน์ พุฒซ้อน

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๒๖

เด็กหญิงพิสมัย ไต้โพธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๒๗

เด็กชายสุภิชัย คำเนาว์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายวสุธร ซินโซ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงธิดาพร โมะศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายชุติวัติ จิรโสภณ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๓๑

เด็กชายอรรถพล ศรีลาเลิศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงพนัชกร แสวงผล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงอิงลัดดา สาระสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๓๔

เด็กหญิงนัยนา แสงเขตต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๓๕

เด็กหญิงสิรินดา สิงห์สา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงอนงค์นาฏ ดวงสีดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายนครินทร์ หุุ่มศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๓๘

เด็กหญิงณวิญา ประดับศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๓๙

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ภาระเวช
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๐ / ๑๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายรัตตกฤษณ์ จรลี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๔๑

เด็กหญิงปวีณา งามแสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ลิมเสน่ห์

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๔๓

เด็กหญิงศิริมล แสงดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ บูชายันต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๔๕

เด็กหญิงสิรามล เกษียร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงพัณณิตา ศรีปด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงยอดชีวัน วงศ์ประทุม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๔๘

เด็กหญิงอักษร บรรเทิงกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๔๙

เด็กชายคำภู ภูงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายอนุชิต ปนธุรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจตบุตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แสงชมภู
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงเมธาวรรณ เวชสาร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๕๔

เด็กหญิงวิภาดา นามพล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงอรวรรณ มีลาด
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงรุ่งธิวา พินธุกรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๕๗

เด็กชายณัฐพงษ์ นนทะใส
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๕๘

เด็กชายธนพล ดาราคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๕๙

เด็กหญิงพรวีนัส นามนัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงอรัญ หาฝายเหนือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงวิมลศิริ ชัยธานี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๖๒

เด็กชายสุภาพ ชารีเครือ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๖๓

เด็กชายอนันต์ แสงสว่าง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายมงคลชัย นิลเกตุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๖๕

เด็กชายธีรพล มังคละพลัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๖๖

เด็กหญิงรัตนา เภาอ้วน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ เนืออ่อน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนภา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๖๙

เด็กชายศตายุ สาธุพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายธนากร นามอาจ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายรัชต ศรีธรรมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายธีรภัทร ดวงอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๗๓

เด็กชายติรัสกร จำเริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๗๔

เด็กชายสุรยุทธิ

์

กุลวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๑ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายวรวุฒิ อิมสะอาด

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๗๖

เด็กหญิงจิตลดา แสงชุมภู
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๗๗

เด็กหญิงนฤมล หลอดคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชมภูนิตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงนลพรรณ รูปพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงเกวลิน ขันธชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงวรรณิภา สุรินชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงบุญญาพร เรืองศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงบังอร ศรีบุระ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงกันตนา ชาวชอบ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงกัลยา พิมพิเสน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงจีรนันท์ หน่อแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงนิภาพร โพธิทองงาม

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงเรืองภิรมณ์ วงชมภู

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงสนิสา จันดากุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา บุลิบรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายกรรชัย บุญศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๙๓

เด็กชายเวชพิสิฐ จันทรดากุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๙๔

เด็กชายสุชาติ พวงคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ เจริญพร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๙๖

เด็กชายภานุพงศ์ จันทะเวช
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๙๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ มุ่งสิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงธมนวรรณ ภาษี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงอารยา บุญเหลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายนันทชัย สาธุพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายนัฐพล ประสพสุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงอิสรา กอบสูงเนิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงสุจิรา เฉลียว

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงปริญญา จักรศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงสุทธิดา มุ่งสิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายพรพิทักษ์ จักรศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงวงศธร งามฉลวย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายริว เชือทอง

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงสุจิพา สุนิพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ ละยศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายอมรวิทย์ จันทะเวช
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๑๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประสพสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงวาสิตา โคตจันทึก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ พากเพียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงกนธิชา บุญเหลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงนุชจรินทร์ สิงห์เชือ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงปานระพี พูพิมาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงปยะพร ศรภักดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงชินิตา คลังอาจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงวิยะดา สาธุพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ พันพิลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายศราวุฒิ ทุมยา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๒๓

เด็กหญิงพรพรรษา คุณมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๒๔

เด็กหญิงกานติมา อุดมดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายพรหมลิขิต ภาษาดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๒๖

เด็กหญิงระวิวรรณ เอกศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๒๗

นางสาวนิภาพร พิลารัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๒๘

เด็กหญิงสุภัทรา กุลบุญญา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงอารียา พรมมาโฮม
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายปฐม ปอมพิทักษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงวริยา วังษาลุน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๓๒

นางสาวสุกัญญา คำนาโฮม
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๓๓

นางสาวอริสา ภูพันนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๓๔

นางสาวสุกัญญา ธรรมศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๓๕

นางสาวสุภาพร ส่องศรีโรจน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๓๖

นางสาวศิริวรรณ พรหมหากุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๓๗

เด็กหญิงอสมาภรณ์ แสงกระจ่าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๓๘

เด็กหญิงสุทธิดา พิลารัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๓๙

เด็กหญิงสุภัสสร พรมจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงกาญจนา พุทธวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายประวิทย์ หงษ์คำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ มูลทา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๔๔

เด็กหญิงปานไพริน ดวงศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๓ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงชนากานต์ ปญญาวัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงวนิสา สีลาเพชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงปริสรา ภูทองเงิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปุณประวัติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๔๙

เด็กชายศุภกิจ สุวรรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายศุภชัย บุดสีสาย

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงประกายดาว ประทุมรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๕๒

เด็กหญิงพิมพิรัตน์ ศรีรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๕๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีจำปา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา ขันทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมบุญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงอลิสา ดวงแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงปานไพลิน พัดทาป
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๕๘

เด็กหญิงปานไพลิน สีทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๕๙

เด็กหญิงวนิดา สายลาด
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงอริษา โสภาพิมพ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๖๑

เด็กชายพาจิต วงคำแพง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๖๒

นายอนาวิน โคตรสมพงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วคำบ้ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายประวุฒิ ใยสูบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๖๕

เด็กชายเสถียร อินทร์ษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๖๖

เด็กหญิงรุจิภา พลศิลป
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๖๗

เด็กหญิงเนตรนภา โคตทาริน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๖๘

เด็กหญิงณัฐริกา พิมพ์ชาย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมพ์ชาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายนนทวัฒน์ บุดดาเหลา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๗๑

เด็กชายเลิศชาย ใยสูบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๗๒

เด็กชายสุพิชัย มังคะการ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๗๓

เด็กหญิงปนัสยา ธรรมวัติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงปยะดา อันโย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๗๕

เด็กหญิงอรัญญา อ่อนสาลุน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงปนัดดา อันโย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายวัชรชัย ใจภักดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๗๘

เด็กหญิงเพชรลดา ทาคำห่อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๗๙

เด็กหญิงทิพย์เกสร เครือแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๔ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงมะลิ บุญมานันท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุพะผา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๘๒

เด็กหญิงสุภัสสร ธรรมเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๘๓

เด็กหญิงเบญจพร ละเลิศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงณัฐริกา ออมแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงศศิประภา ภาดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๘๖

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ แก้วคำกอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงจรินทร์ธร สุวรรณะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ยาตะลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๘๙

เด็กหญิงวรรณภา พงษ์จันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงปวีณา ตะริวงค์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๙๑

เด็กหญิงพัชรา ยวนขันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๙๒

เด็กหญิงอภิติยา บัวหยาด
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๙๔

เด็กหญิงชมพูนุช ใจภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๙๕

เด็กหญิงนันธิญา ทาคำห่อ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงพรชนก ศรีมาบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงนิล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๙๘

เด็กหญิงปาริชาติ เงินมัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๓๙๙๙

เด็กชายนนทวัฒน์ คำแพงจีน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงวิชชุดา จันทะแจ่ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงพัชรา เทโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงทิวาวรรณ บุญอุดม

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงอรุโณทัย จันทร์โสภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงสิริพักตร์ ดวงภูธร

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงสุภาพร ดวงแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๐๖ เด็กหญิงจำลองลักษณ์
ประสาน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงชมภู่ รุจิโภชน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงลภัสรดา ตรีสิงห์หาร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงตะวันฉาย พุทธเคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงอริยา ปาณีวัฒน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงณภัสสรณ์ ศรีสุรักษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ หัตถวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงชลิดา จันดีบุตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงวิภาพร สัมมาปราบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๕ / ๑๔๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงอินทิรา แก้วสง่า

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ จุลทัศน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ พลชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ลาพรมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายอมรเทพ พวงแสง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงกิตติพร จุลทัศน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงนลินนิภา ปรัสพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงนัชชา โอชา

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงนิตยา ชมภูพืน

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงเบญจมาศ พุทธสาเดช

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงเบศร์ยุคลธร บันดาเทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงประภัสสร ศรีพรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ รุจิโภชน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงปยดา เต็มดวง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงเฟองฟา แก้วสง่า

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงภัทริดา โทวาท

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงรวงข้าว รองทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงศศิญากรณ์ วงคำเหลา

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงสุจิน มังคะการ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ มีดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงอรทัย ปุณประวัติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงอรพรรณ สายโสม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงอริสา ศรีพรม

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงอริสา หอมหวล

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๓๙
นางสาวนิศามณี กายแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๔๐
นางสาวเบญจมาศ บุญมานัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๔๑
นางสาวรัตนาพร วงพรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๔๒
นางสาวสโรชา เติมจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๔๓
นางสาวอรัชพร ยอดมาลี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๔๔
นางสาวอริสรา สายเสน

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๔๕
นายเอกพันธ์ บุริบัน

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๔๖
นางสาวปดติมา ธรรมวัติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงพรกนก สารีพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๔๘
นางสาวพรชิตา เพ็งคำภู

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๔๙
นางสาวลลิตา มูลคำเหลา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๖ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๐๕๐
นางสาวศรัญญา จุลทัศน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๕๑
นางสาวสุวรรณี สอนอาจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๕๒
นายปรเมศวร์ บุญสาลี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๕๓
นางสาวนิรมล จันสีโห

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๕๔
นางสาวบุญชิตา วงค์คำเหลา

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๕๕
นางสาวพัชรินทร์ โชติพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๕๖
นางสาววิจิตรา บุตรโท

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๕๗
นางสาววิลาวรรณ จันดากร

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงอรนุช ไตรรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๕๙
นางสาวอารียา แก้วคูณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๖๐
นายคมกริช กันหาสาย

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๖๑
นายชินดนัย นุชพิเลน

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๖๒
นายไพรัช สอิงทอง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๖๓
นางสาวกาญจนา ธรรมวัติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๖๔
นางสาวชณัญญา นันทะบุตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๖๕
นางสาวชิดชนก คำศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๖๖
นางสาวโชติกา ปาคำทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๖๗
นางสาวนันทิกานต์ ทองรส

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงนีรชา เติมจิตต์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๖๙
นางสาวรสสุคนธ์ มูลคำเหลา

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๗๐
นางสาวพรสุดา สุตัญตังใจ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๗๑
นางสาววชิราพร จันลุน

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๗๒
นางสาวอรทัย จำปาคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๗๓
นางสาวอรพรรณ จำปาคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๗๔
นางสาวเอิน พันโนฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายทิณภัทร จุลทัศน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๗๖
นายประสิทธิ

์

พัดทาบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายรัตภูมิ โชติพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๗๘
นายวิทยา ปาคำทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๗๙
นายชานน พรหมศร

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๘๐
นางสาวนุชนาฎ ทองสืบ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๘๑
นางสาวศศิธร หนุนวงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๘๒
นางสาวอนงค์นาถ สุดสาลี

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๘๓
นายวธัญู ปรัสพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๘๔
นายอิสสระ ทัดเทียม

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๗ / ๑๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๐๘๕
นางสาวกฤติยาภรณ์ มังคะรินทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๘๖
นางสาวดรุณี จันทะแพง

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๘๗
นางสาวดาวเรือง ปุณประวัติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๘๘
นางสาวภัทรวดี บัวเงิน

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๘๙
นางสาวภาวิดา สาลี

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๙๐
นางสาวเมฆขลา มรรควา

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๙๑
นางสาววิชาดา สีถาการ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๙๒
นางสาวศิริตาร์ บุญบุตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๙๓
นางสาวอรวรรณ วงษาลุน

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๙๔
นางสาววัชราภรณ์ อาษาดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๙๕
นางสาวกัณฐิกา เวชกาล

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๙๖
นางสาวกุลมินทร์ บุญล้อม

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๙๗
นางสาวจิราวรรณ ศิริบูรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๙๘
นางสาวบุษราภรณ์ บุญวิจิตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๐๙๙
นางสาวปานหทัย เสนคำสอน

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๐๐
นางสาวภีรญา เสนคำสอน

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๐๑
นางสาวสาวิลักษณ์ สรแสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๐๒
นางสาวสุทธิดา จันทะบาล

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๐๓
นายเจษฎา ศรีอักษร

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๐๔
นายโชคทวี ธรรมวัติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๐๕
นายนิติพล บุญทรง

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๐๖
นายวรายุส ปนเพ็ชร

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๐๗
นายอภิสร จุลทัศน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๐๘
นางสาวอิรวดี อุระวงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๐๙
นางสาวกนกอร ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๑๐
นางสาวทิพย์สุดา สีมาวัน

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๑๑

นางสาวเบ็ญญาภา ยอดมาลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๑๒
นางสาวพลอยไพลิน นันทบัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๑๓

นายพงศ์พัทธ์ โททอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๑๔

นายวีระชาติ การะเลข

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๑๕

นางสาวจิดาภา ใยสูบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๑๖

นางสาวจารุวรรณ ญะเมืองมอญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๑๗

นางสาวดวงฤดี ฟาเลือน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๑๘

นางสาวปยะวดี จันทร์ภิรมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๑๙

นางสาวพิมลวัลย์ บัวทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๘ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๑๒๐
นางสาววิชิตา สีลาเพชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๒๑

นางสาววิลาวัณย์ กันหาสาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๒๒

นางสาวสุวนันท์ โชติพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๒๓

นางสาวนริศรา คำจันดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๒๔

นายนิรุจ สนธยา
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๒๕

นางสาวอัยลัดดา คำหลอม
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๒๖

นายเมธาวี แก้วสง่า
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๒๗

นายอภิชาติ คำสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๒๘

นางสาวกนกอร ขันแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๒๙

นางสาวพรชนก เชียงกา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๓๐
นางสาวสุนิษา ยำสะอาด

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๓๑

นายตะวัน พันธมาต
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๓๒

นายวุฒิชัย ช่วงชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๓๓

นางสาวนริศรา แสวงผล
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๓๔

นายกฤตยชญ์ คำศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๓๕

นายเกรียงไกร นารี
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๓๖

นายวรากุล บุญเยียม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๓๗

นายณฐพล ชูวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๓๘

นายนวมินทร์ แก้วสาลี
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๓๙

นายพีรพล ไขแสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๔๐
นายวัชรินทร์ สืบบุตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๔๑

นางสาวกันทิมา ปญญาใหญ่
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๔๒

นางสาวกุลจิรา แก้วแจ่ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๔๓

นางสาวจันทร์จิรา บุตรโท

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๔๔

นางสาวจินดารัตน์ บุริบัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๔๕

นางสาวนรินทร์ เพ็งสามูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๔๖
นางสาวนริศราภรณ์ บุญสาลี

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๔๗

นางสาวนฤมล สีลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๔๘

นางสาวภาณุมาส ไชยภักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๔๙

นางสาวจิณห์วรา สิงห์แก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๕๐
นางสาวอนัญพร พิมพร

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๕๑

นางสาวอรณี รุจิโภชน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๕๒

นางสาวอาทิตยา ละเลิศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๕๓

นายกิตติพงษ์ ทองนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๕๔

นายพงษ์ศักดิ

์

บุญมานันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๙ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๑๕๕

นายอมรชัย สายเสน
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๕๖

นางสาวกุลธิดา บุญวิจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๕๗

นางสาวจุฑารัตน์ วงค์คำเหลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๕๘

นางสาวฐิติมา ดวงกัลยา
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๕๙

นางสาวเบญญทิพย์ โพยะทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๖๐
นางสาวมณฑาทิพย์ สำลี

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๖๑

นางสาวมยุริน เมฆอรุณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๖๒

นางสาววิชุดา สิงห์เสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๖๓

นางสาวอรพรรณ ศรีจันสอน
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๖๔

นายณรงค์ฤทธิ

์

สิงหาเวช
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๖๕

นายธวัชชัย บุญมาทน
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๖๖

นายภูมินทร์ โสสว่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๖๗

นายยุทธพิชัย ละเลิศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๖๘

นางสาวกฤษณา บัวทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๖๙
นางสาวกอกนกรักษ์ เพ็ญนุ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๗๐
นางสาวชุติมา ไชยพล

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๗๑

นางสาวดวงฤทัย พวงผกา
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๗๒

นางสาวพรนภา ทาปทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๗๓

นางสาวสุพรรณี วรรณเวช
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๗๔

นายจิรายุ ทองไสล
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๗๕

นายธีระชัย ทารักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๗๖

นางสาวสุทธิชา พันธุ์ทองดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๗๗

นายอนุชา เวียงคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๗๘

นายอภิชาติ ธานี
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๗๙

นางสาวจินตหรา ดวงประสงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๘๐
นางสาวจุฑาภรณ์ นันทะบุตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๘๑

นางสาวชไมพร กันยาสาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๘๒

นางสาวนิลาวัลย์ สีจู
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๘๓

นางสาวเนตรนภา บุตรราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๘๔

นางสาวปยะฉัตร บุญหล้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๘๕

นางสาวมินตรา กลนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๘๖

นางสาวสุนิตา สุดสาลี
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๘๗

นายพรชัย นาคำมูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๘๘

นายภูธเนศ ภูมะลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๘๙

นางสาวกิตติญา พรมบุญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๐ / ๑๔๓

้
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อบ ๔๖๖๐/๔๑๙๐
นางสาว้เกตุมณี ลินลาด

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๙๑

นางสาวนิตยา รุ่งเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๙๒

นางสาวปยะนาถ พรมยม
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๙๓

นางสาวอุบล จุลหอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๙๔

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีพรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๙๕

นายสิริเชษฐ์ มาตมุนโท
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๙๖

นายอุดมศักดิ

์

จันสีโห
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๙๗

นางสาวสุพัฒตรา บัวเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๙๘

นางสาวศตพร คำมาโฮม
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๑๙๙

นางสาวนิธิพร สอนวิชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๐๐
นางสาวสุพรรษา สิมเจริญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายนันทวุฒิ มาลีจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายมงคลชัย สนสุวรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงดาหรา ศาลาแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงวิจิตรา ศาลาแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงอรนิชา มีแววแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงศรีอัมพร วิวิวแสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงสุภาวดี ขันติวงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายวัชรพงศ์ โคตธารินทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายสมคิด นันทะเสน

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายปรเมศ อริภู

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๑๑

เด็กหญิงราณี บุญบรรจบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๑๒

นางสาวม่านไหม อินทร์นอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๑๓

นางสาวสุภาพร สุนีย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๑๔

นายอมรรัตน์ สุกใส
๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๑๕

นางสาวธัณฐภรณ์ เชืยวรุจนานนท์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๑๖

นางสาวมุธิตา สายเมฆ
๑๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๑๗

นายวรนาถ เนืออ่อน

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๑๘

นางสาวสาคเรศ แจ้งกระจ่าง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๑๙

นางสาวสุมาลี สุวรรณกูฎ
๐๑/๐๓/๒๕๑๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๒๐
นางสาวนุชจิรา โจกกระโทก

๒๑/๐๓/๒๕๒๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๒๑

นายชนะชัย ตามบุญ
๒๖/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๒๒

นายธนดล ขันสะอาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๒๓

เด็กหญิงกนกพร ทวีการ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๒๔

เด็กหญิงฐิติมา ฉัตรสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๑ / ๑๔๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๒๒๕

เด็กชายประกฤติ คูณทัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๒๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ใช้คำแช่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๒๗

นายดนุสรณ์ ผลาเสิศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๒๘

เด็กหญิงสุภาวดี ยืนยาว
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงวริศรา สาธุสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๓๑

นางสาวสันสนีย์ ทำสอาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๓๒

นายรุ่งเรือง สิงห์ศิลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๓๓

นายธนาวุฒิ นาคูณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๓๔

นางสาวหนึงฤทัย

่

จูมทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๓๕

เด็กหญิงพรไพลิน แก่นทน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๓๖

เด็กหญิงรวิพร อุดเสน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี กลินหอม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๓๘

เด็กหญิงอมรา ศรีจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๓๙

นางสาวณัฐทณิชา พิลาสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๔๐
นางพิกุล พิลาสุข

๑๐/๐๒/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๔๑

นางสาววิไลลักษณ์ เดชคำภู
๑๘/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๔๒

นางศิรัญญา ศรีปราชญ์
๑๑/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๔๓

นางคณิตตา ภูลายเลียบ
๒๓/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๔๔

เด็กหญิงวิภาวัน ทองโสภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๔๕

เด็กหญิงรัตนมณี คำมงคล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงเบญจพร เพียรดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๔๗

นายสกุลจักร ภววิจารณ์
๒๗/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๔๘

นางสาวอรอุมา จำปา
๐๒/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงวลัยภรณ์ คงนิยม
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๕๐
นางสาวเสาวลักษณ์ พันลำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๕๑

นายธนวัฒน์ ขันจันทา
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๕๒

นางสาววรรณิษา งอกสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงกิติวรรณ ดอกไม้ทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๕๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ จันทมาศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๕๕

เด็กหญิงสุธิตา ผาสีดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงสุดาพร ชัชวาลย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๕๗

เด็กหญิงกาญจ์ สอนศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงณัฐติญา ตุ่นต้น
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๕๙

เด็กหญิงจารุวรรณ คนฉลาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๒ / ๑๔๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงจันทิมา คนฉลาด

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ตุ่นต้น
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๖๒

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ กอยรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงญานิศา ปวงชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๖๔

เด็กหญิงสรัญญา ภาระวัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๖๕

เด็กหญิงวาสนา วันนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๖๖

เด็กหญิงราตรี เหล่าบุดสา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายไชยวัฒน์ คนฉลาด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๖๘

เด็กชายศราวุธ รอดภัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายเจษฏา โพธิบุปผา

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๗๐
นายกฤษดา ขาวสะอาด

๐๒/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๗๑

เด็กชายสรสิทธิ

์

ไชยพันโท
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๗๒

เด็กชายวิรพันธ์ เคนบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๗๓

เด็กหญิงกาญจนา กาสา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๗๔

เด็กหญิงคณิตฐา บุญมี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๗๕

เด็กชายวสันต์ สงค์สุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๗๖

เด็กชายฉัตริน คำภิลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าบุตรศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๗๘

เด็กชายวัชรพล ชัยอาษา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๗๙

เด็กหญิงจิราพร สีเทา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงสุมาลิน สาธุ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๘๑

เด็กหญิงอัมราพร บุญตา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๘๒

เด็กหญิงทัศพร จันทะวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๘๓

เด็กหญิงณัฐวดี แจ่มจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงพรพิมล แจ้งสว่าง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๘๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ ศรีเลิศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๘๖

นางอัจฉราภรณ์ ศรีวะรมย์
๐๙/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๘๗
นางสาวธัญนิธิละดา รฐาพรสุขธัชนิธิ

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงเกวลิน แสงอร่าม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๘๙

เด็กชายธนันศิลป เหล่าบุตรศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายศตวรรษ ผารัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๙๑

เด็กหญิงอทิยา สุดหา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๙๒

เด็กหญิงปยะธิดา ประชุมแดง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๙๓

เด็กหญิงกิริตา เคนบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๙๔

เด็กชายอนันตชัย จันตะเทพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๓ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงศิรินันท์ พิมพ์พัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๙๖

เด็กชายพีรพงษ์ นิสดล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๙๗

เด็กหญิงสุวิษา มัชฌิมะบุระ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เชืออ่อน

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงอริศรา พรสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงนันธิยา เพชรพันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๐๑
นายณรงค์เดช อนุสนธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงอาริสรา ลุนบุดดา

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงนำฝน สืบพงษ์เสือ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงศศิกานต์ อุทุม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงณัฐวรา แอดไธสง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ เหล่าโคตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงค์เวียน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงปยธิดา ทองโสภา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายจิระวัฒน์ จันสด

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายฉัตรชัย ไชยะโอชะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงพัลลภา ถารี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๑๒

เด็กชายนวพล หอมจำปา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๑๓

เด็กหญิงปาริชาติ พันธ์จันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๑๔

เด็กหญิงอรทัย ดวงบุบผา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๑๕

เด็กหญิงศิริวัฒนา สีนวน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๑๖

เด็กหญิงอรอุมา มารุตะพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๑๗

เด็กหญิงวริศรา คำปน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงภัทชรา สมงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงนิชกานต์ รืนเริง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๒๐ เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์
ชะอุ่มพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๒๑

เด็กชายเจษฎา ทองลิมสุด

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๒๒

เด็กชายอนุชิต แก้วลี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงอริษา ใจแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงวิภาดา แก่นพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๒๕

เด็กหญิงรุจิรา หิมะคุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๒๖

เด็กหญิงภริยา ประสมพลอย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๒๗

เด็กหญิงภัทรพร เหมแดง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๒๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๒๙

เด็กหญิงทินมณี วงศ์ตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๔ / ๑๔๓

้
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อบ ๔๖๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงบังอร บุญประกอบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๓๑

เด็กหญิงวรรณภา สารศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๓๒

เด็กหญิงวรรณษา สารศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๓๓

เด็กหญิงศิรัญยา สอนสด
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๓๔
นางสาวกฤตพิชญ์ชากาญจน์

เสนาใหญ่
๑๒/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๓๕

นางจุรีรัตน์ ลุหาเกตุ
๓๑/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๓๖

นายทวี ทางชอบ
๑๙/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๓๗

เด็กหญิงอัญมณี สมจักร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๓๘

เด็กชายวัชรพล พืชพันธ์ทา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๓๙

เด็กชายอาทิตย์ จันทะชารี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงกัลยา ทานาฤทัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๔๑

เด็กหญิงจินตรา โคตรนาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๔๒

เด็กหญิงปยะณัฐ ภาคโพธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงรัชนก เบ้าน้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๔๔

เด็กหญิงสุภัสสร สลุงสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๔๕

เด็กชายอาทิตย์ ไชยพันโท
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๔๖

เด็กชายขวัญชัย ลาดโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๔๗

เด็กหญิงนำฝน โทแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๔๘

เด็กหญิงอุไรรัตน์ สระครอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๔๙

เด็กหญิงพัชราภา ดวงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงวิจิตรา เกษร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๕๑

เด็กชายชินภัทร ธิตะโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ วันทา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๕๓

เด็กหญิงศศิวิมล เคนสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๕๔

เด็กชายชนะชัย ศรีษะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๕๕

เด็กชายทวนทอง เพ็งบุญมา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๕๖

เด็กชายนครินทร์ อเนกา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๕๗

เด็กหญิงจิราพร หาระวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๕๘

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญสังข์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๕๙

เด็กชายธีระพล กาทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดวงจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๖๑

เด็กหญิงวิจิตรา ดวงมาลัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๖๒

นางสาวสุพรรษา นามมัน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๖๓

เด็กหญิงเกศศินี หงษ์ศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๖๔

นางสาวปาริฉัตร ชมอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๕ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๓๖๕

นางสาวภัททะริกา แสนสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๖๖

นางสาววัชราพร ยุตะวัน
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๖๗

นายภานุ ไชยโยธา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๖๘

นางสาวบุญสิตา โสมเกตรินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๖๙

นางสาววชิราภรณ์ วิชัยศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๗๐
นางสาวเจนจิรา จันสด

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๗๑

นางสาววลัยภรณ์ ทองทัพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๗๒

นางสาวทานตะวัน ชาติชำนิ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๗๓

นางสาวกิตติยา คำน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๗๔

นางสาววิราภรณ์ พิมสุตตะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๗๕

เด็กชายกฤษฎา ประมวลรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๓๗๖

เด็กหญิงอรชร เชืออ่อน

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๓๗๗

เด็กหญิงสุภัสษร กองพร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๓๗๘

เด็กหญิงโยษิตา ดีสุดหา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๓๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณพิมพ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปรีดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๘๑

เด็กชายกฤษดา พรหมกสิกร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ กุลอ่อน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๘๓

เด็กหญิงสุนิสา ลาวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองกลม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๘๕

นางสาวนาริน ชิณโชติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๘๖

เด็กหญิงปภัสสร สีดากุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๘๗

เด็กชายณัฐพล เทศาราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๘๘

เด็กหญิงกัญญา อิดอ่อน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๘๙

เด็กหญิงชลธิชา ศรีทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงทักษิณา พิมพ์ศิริ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงปราณปริยา สิทธิราช

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๙๒

เด็กหญิงอสมา ก่อแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๙๓

เด็กหญิงปาจารีย์ บุญเติม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๙๔ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
คงไทย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๙๕

เด็กชายฉัตรมงคล ณะพริม

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์นอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๙๗

เด็กชายธนากร ไขว้วงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๙๘

เด็กชายนนทวัช รัชวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๓๙๙

เด็กชายนิพนธ์ วงษ์ชัยยา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๖ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายพีระนันต์ บุญจีม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายวิระชัย อยู่เย็น

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงจิราวรรณ โชติสน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงณริตา ประคองเทียน

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงปลืมจิต

้

ผิวเงินยวง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงเปรมฤทัย นิรามัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงเปรมวรา เกตุวัตร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงวิไลพร นาคบัตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงสาวิตรี ช่างภาระดิษฐ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงสุภาวดี บุเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายวยสกร ทาสมบูรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๑๑

เด็กหญิงอรอุมา นิยงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๑๒

เด็กชายปอยฝาย พันโนริด
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๑๓

เด็กชายวิรุธ ทองคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๑๔

เด็กชายสุริยา สีดากุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๑๕

เด็กหญิงกรรณิกา บำรุงพานิช
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๑๖

เด็กหญิงจันทร์สุดา คุณพรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๑๗

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๑๙

เด็กชายเสกสรรค์ ศิริบูรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๒๐
นายสุรพล พันเอ็ด

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๒๑

เด็กหญิงปนปทุม โชติสนธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา อุ้มบุญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาวัลย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๒๔

เด็กหญิงพัชรี กล้าทน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ กาวัลย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๒๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๒๗

เด็กชายทินภัทร โมฬชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๒๘

เด็กหญิงสุภัสสร สีดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๒๙ เด็กหญิงจันทร์ยารักษ์
แสงโชติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงปริญากร พิมพ์บุญมา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงอรอนงค์ กอศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๓๒

เด็กหญิงวรนุช บุตสดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๓๓

เด็กหญิงมลธิรา อุดมพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๓๔

เด็กหญิงกนกอร อ้วนลำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๗ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๔๓๕

เด็กหญิงสุวรรณา สีหะบุตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๓๖

เด็กชายบุญมี พูลทวี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๓๗

เด็กหญิงสิริมา แก้วจินดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๓๘

เด็กหญิงสิระภัทร์ วงศ์สายตา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงจริญญา นันทบุตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงวิจิตรา บุญสงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๔๑

เด็กหญิงพิทยารัตน์ บรรทร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๔๒

เด็กชายปยวัฒน์ พูลทวี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๔๓

เด็กชายกฤษฎี บุญกอ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วบัวไข
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๔๕

เด็กหญิงกาญจนา แก้วจินดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๔๖

เด็กหญิงการเกษ ลาทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายอนุชา พลหาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๔๘

เด็กหญิงสุชาดา ชัยญจักร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๔๙

เด็กหญิงสุดาภรณ์ วงศ์สามารถ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายอัมรินทร์ จันทร์ฝาง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๕๑

เด็กหญิงปริฉัตร แสงแดง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๕๒

เด็กชายติณณ์ภัทร พูลทวี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๕๓

เด็กหญิงญาณิศา สายตรง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๕๔

เด็กชายธนพร ลองสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงวัชราพร กุลบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๕๖

เด็กหญิงอรยา ใจจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงปยะรัตน์ บันเทิง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงวราพร ไชยมาตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๕๙

นางสาวณิชารัตน์ แสงสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๖๐
นางสาวลักษณ์สุดา ขันทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๖๑

นางสาวสโรชา ทาสงัด
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๖๒

เด็กชายกิตติรัตน์ กัญญามา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๖๓

เด็กชายสันติภาพ ใจใหญ่
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๖๔

เด็กชายเสกสรร บุญแถม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๖๕

เด็กหญิงช่อผกา ศรีสุพรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๖๖

เด็กชายธนพล ชมอินทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๖๗

เด็กชายนครินทร์ พิมพ์มาตร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๖๘

เด็กชายพีรภัทร ทับทิม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สามิลา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๘ / ๑๔๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงมณทิรา พรมลาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๗๑

เด็กหญิงวรรณเรศ วงษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๗๒

เด็กชายจักรรินทร์ ทองบ่อ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๗๓

เด็กชายชนะชัย เทพบุตรดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๗๔

เด็กชายเอกรินทร์ ทองบ่อ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๗๕

เด็กหญิงชไมพร สามิลา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๗๖

เด็กชายธวัชชัย สาธิรักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๗๗

เด็กชายอากร เวทนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๗๘

เด็กชายวชิรพล ทุมมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงอริศรา วงศ์ษาลี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายณณณณ์ สามิลา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงปริยากร อุปถัมภ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรพรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงมานิตา อินทร์นอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชุมแสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๘๕

เด็กชายจิรพงษ์ พรพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๘๖

เด็กชายยุทธนา คำลอย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๘๗

เด็กชายวิริทธิพล

์

ถมนาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๘๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ ขาวิลาศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๘๙

เด็กชายเจษฎา พรานไพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายภูชิต สาธิรักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงกนกพร พิบูลย์พงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๙๒

เด็กหญิงธิติมา วงเสนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๙๓

เด็กหญิงปวีณา อำอุ่น
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงปณฑิตา ทีอามาต

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๙๕

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา จริตกุลพัฒน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๙๖

เด็กหญิงสุชาดา ทุมมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงสุพัตรา มุราเกษ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๙๘

เด็กชายธณรัฐ คำลอย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๔๙๙

นายถาวร พิบูลย์พงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๐๐
นายปยะพงษ์ คำวิเชียร

ี

๒๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เลิศอุดม

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๖๖๐/๔๕๐๒
นางสาวณัฐมน สิมมา

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๐๓
นางสาวสุปรียา นวลเปล่ง

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ปนรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๙ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ทวีศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงนันทพร พุทธาทร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายชินดนัย มีบุญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงศิริพรรณ ยอดเพชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ พรมศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงอุบลวรรณ วิบรรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๑๑

เด็กชายรพีพัฒน์ ทองสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๑๒

เด็กชายวรายุทธ เขตคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงกุลสตรี ทองสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สร้อยสระ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา หัสดง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ บางณรงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๑๗

เด็กชายจตุโชค บริรักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๑๘

เด็กหญิงแคทรียา ระหาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๑๙

เด็กหญิงปณิตา ผการัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย สุบิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงเปยมสุข สร้อยสระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงวิชิตา พุฒพิภักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๒๓

เด็กหญิงวิมพ์วิภา จันทร์ใจดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงอุรัสยา เต่าทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๒๖

เด็กหญิงกุลธิดา แก้วเก้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๒๗

เด็กหญิงการเกต ผลสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงนัฐกิรตา สุดเสียงสัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๒๙

เด็กหญิงปณิตา จวงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงปวีณา ภูทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา จวงจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงศตพร แสวงทรง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงอรปรียา สยามล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๓๔

เด็กหญิงปนัสฎา จันทร์สุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๓๕

เด็กหญิงปมประภา แสนทวีสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงวิจิตรา กองสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๓๗

เด็กหญิงอโนชา ศรีจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงมุกสุดา ตรีชินะพงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๓๙

เด็กหญิงวรรัตน์ อุดกันทา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๐ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงศศิธร แสนจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ โนนศรีลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๔๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ยศสมบัติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทัดศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงศิรินทรา ปูคะภาค
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๔๕

เด็กหญิงอังศนา ทัดศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๔๖

เด็กชายรัตนพล คำพูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๔๗

เด็กหญิงปวีณา ทารัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๔๘

เด็กชายรักษ์พงษ์ ขุมทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงพัชริน สิงห์อาจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงวรรณภา พานคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๕๑

เด็กหญิงอรอุมา วงศ์ลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๕๒

นายถนัดกิจ ใจบริสุทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๕๓

นางสาวบงกชกร ก๋องมัง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๕๔

นางสาวลัดดาพร เทียมใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๕๕

เด็กหญิงสุทธิดา กองสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๕๖
นางสาวจันทราทิพย์ อินราช

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๕๗
นางสาวกฤตติยานันท์

ศิริเทพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๕๘

นางสาวปาริฉัตร วังสาคร
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๕๙

นางสาวมณฑิรา เสนาวัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๖๐
นางสาววาลิณี ทองคำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๖๑

นางสาวสุพรรณศรี สายตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๖๒

นายชลชาติ ขยันการ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๖๓

นายณัฐวุฒิ กลมเกลียง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๖๔

นายพัฒนพงษ์ พรานแม่น
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๖๕

นายภาคภูมิ คุ้มศรีไวย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๖๖

นายยุทธภูมิ พึงปา

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๖๗

นายสุคีรินทร์ เขียวรอด
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๖๘

นางสาวจิระนันท์ แก้วกัญญา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๖๙

นางสาวฐิตินันท์ กลมประเสริฐ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๗๐
นางสาวประภัสสร มุลตระกร

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๗๑

นางสาวปยธิดา บุญช่วยเหลือ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๗๒

นางสาวอุบลวรรณ ปูพภาค

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๗๓

นางสาวอรุณรัตน์ พิมพ์ทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๗๔

นายทศวรรษ ต้นสิงห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๑ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๕๗๕

นางสาวกัลยรัตน์ แสนสุวัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๗๖

นางสาวธิดารัตน์ แสงวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๗๗

นางสาวพรรณิศา กองสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๗๘

นางสาวสุดารัตน์ บุญค่อง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๗๙

นางสาวอภัสรา ศรีประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๘๐
นางสาวจิรัฎฐิกานต์ เกษชาติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๘๑

นางสาวดวงจันทร์ บุญเทียง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๘๒

นางสาววิภาวรรณ อุ้มแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๘๓

นางสาวสมฤทัย อาษาธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๘๔

นางสาวสุมิตรา ต้นคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๘๕

นายอภิวัฒน์ ศรีหา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๘๖

นางสาวทิพวรรณ เพิมศรี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๘๗

นางสาวสุดารัตน์ คำมัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๘๘

นายพยุงศักดิ

์

เสมอศิลป
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๘๙

นายสหัศวรรษ คำมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๙๐
นางสาวฐิติมา บุตรศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๙๑

นางสาววิยดา พิมพ์กัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๙๒

นางสาวขวัญนภา สุดดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๙๓

นางสาวดอกรักษ์ พิมพ์วงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๙๔

นายกฤติพัทธ์ ธรรมปรีชา
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๙๕

นายวีรยุทธ คำมัน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๙๖

นายวัลลภ ขยันการ
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๙๗

นางสาวจันจุทา จำปาพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๙๘

นางสาวณัฐฐาพร ยงสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๕๙๙

นางสาวชัญญารัตน์ ใจบริสุทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๐๐
นางสาวธัญเรศ มาลาคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๐๑
นางสาวเนตรอัปสร บุญทัน

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๐๒
นางสาวรพีพร กาบบัวศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๐๓
นางสาววิทิตา หวังผล

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๐๔
นางสาวจิรนาฏ ศุภฤทธานนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๐๕
นางสาวเบญจวรรณ ฤทธิธรรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๐๖
นางสาวจิติมา พันธ์เพ็ง

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๐๗
นายพงษ์สิทธิ

์

แก้วสิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายภาณุวิชญ์ ธุระอบ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงกนกอร ขำตา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สายตรง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มาลาพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๑๒

เด็กหญิงนุชศรา บุญคุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๑๓

เด็กหญิงสิราวรรณ จันทร์ส่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา อ้วนคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๑๕

เด็กชายธนากร วงษ์ษาราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๑๗

เด็กชายดุลยวัต เชือชัย

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๑๘

เด็กหญิงญาณิศา แก้วคูณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๑๙

เด็กหญิงญาลินี สีลากุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงรุจิรา สุกุลธนากร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๒๑

เด็กหญิงปนัดดา สีงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๒๒

เด็กหญิงฐิติยา ศิรินนท์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๒๓

เด็กหญิงปยะพร ผูกจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผิวทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๒๕

เด็กชายพิชัยยุทธ สีบู
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๒๖

เด็กชายวุฒินันท์ ศิริคูณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๒๗

เด็กชายยุทธนา จุลนัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๒๘

เด็กชายธนโชติ พันธ์น้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๒๙

เด็กชายธีระวัฒน์ วรพิมพ์รัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงนิตติยา รักษ์ผล

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๓๑

เด็กหญิงกนกกานต์ ละดาดก
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๓๒

เด็กหญิงวราพร ลาวัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๓๓

เด็กหญิงปาริฉัตร พัดเย็น
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๓๔

เด็กหญิงอรอุมา สำราญเริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๓๕

เด็กชายอนุสรณ์ ผลาเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๓๖

เด็กชายไชยพศ ท้าวนิล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๓๗

เด็กหญิงอุมาพร คำประภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๓๘

เด็กหญิงตรีดาว กอคูณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๓๙

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ดวงเนตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายพันธกานต์ เหรียญน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงนลินนิภา บุญครอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๔๒

เด็กหญิงจิตถนอม บุญส่ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๔๓

เด็กหญิงนิชนันท์ พูลทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๔๔

เด็กหญิงปริตา อุปถัมภ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๓ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๖๔๕

เด็กชายธงชัย จิตทวี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๔๖

เด็กชายสิทธิโชค แพงคูณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๔๗

เด็กชายธนากร คูณภาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๔๘

เด็กชายณัฐดนัย ยืนมัน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๔๙

เด็กหญิงศศิภรณ์ นาคูณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงดวงวาลี ทรายมูล

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๕๑

เด็กหญิงภาวดี เชิงยุทธ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๕๒

เด็กหญิงขวัญข้าว เจริญดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๕๓

เด็กหญิงสุภาพร ศรีใจวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ กิงสวรรณ์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๕๕

เด็กชายกฤตเมธ บุญรักษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๕๖

เด็กชายธารินทร์
วิบูลย์เวชวาณิชย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๕๗

นางสาวบุณยรัตน์ เทศนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๕๘

เด็กหญิงปุณิกา วิลามาศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๕๙

เด็กหญิงฟาใส แจ่มสกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงภัทรทิรา บุตรศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๖๑

เด็กหญิงวรินทิรา บุตรชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๖๒

เด็กหญิงวิยะดา แสนทวีสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๖๐/๔๖๖๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วิชาชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๖๔

เด็กชายกฤษฎา อัปกาญจน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๖๕

เด็กหญิงจันทร์ศิริ สีคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๖๖

เด็กหญิงภัชราภา บุญชิด
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๖๗

เด็กหญิงอารยา ทุมมาศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๖๘

เด็กหญิงศุภิสรา พัฒพินิจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๖๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทนุดำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายอนุชา สันรักษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๗๑

เด็กหญิงจารุวรรณ คุณะชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๗๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ชินดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๗๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา โคตรแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๗๔

เด็กหญิงลลิตา ทับทิมอ่อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๗๕

เด็กหญิงปนัดดา ธนะศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๗๖

เด็กหญิงบัวตอง มุทาพร
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๗๗

เด็กชายศราวุฒิ สุดเต้
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๗๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดาบุดดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๗๙

เด็กหญิงปทมา พุทธรักษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๔ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงสุรภา ไชยปญหา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๘๑

เด็กชายอนุรักษ์ ลาภสาร
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๘๒

เด็กหญิงสมัญญา อนุรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๘๓

เด็กชายธนพล คำหล่อ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๘๔

เด็กชายวิศวะ บูรณชน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๘๕

เด็กชายเอกรัตน์ อรรคบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๘๖

เด็กหญิงปยธิดา พืนแสน

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๘๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรมวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๘๘ เด็กหญิงวรรณประภา
พรมวงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๘๙

เด็กหญิงวรรณิภา อ่อนแพง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงจิรัชยา เพียะวงศ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงอรณิช ไชยเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๙๒

เด็กหญิงธนัญญา สายทรัพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๙๓

เด็กหญิงศิริกร ประวาสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๙๔

เด็กหญิงสุภาพร บุญอ้ย
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๙๕

เด็กหญิงอริสา ตาแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๙๖

เด็กหญิงอภัสรา อุ่นอบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๙๗

เด็กหญิงนฤมล คำสว่าง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๙๘

เด็กหญิงแพรพรรณ คำชมภู
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๖๙๙

เด็กหญิงเนตรนภา พุดทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์เหลือง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงนิจวิภา เดชอนันต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงบุณฑริก ฤทธิสิงห์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงพรรักษา การะเกษ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงวาสนา ศรีพุด

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงวิภาชิตา สมสุพรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงปวีณา คำศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายทนงศักดิ

์

สัมพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายธีระชัย เพียะวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงหยาดฟา พรมตา

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงจิรวรรณ ศรีเมือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา ไชยลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๑๒

เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีวิจารณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงยุพิน เชือหงษ์

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๑๔

เด็กหญิงชรินดา สง่าศิลป
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๕ / ๑๔๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๗๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วนิล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีพุด
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๑๗

เด็กหญิงทัศนวรรณ กล้าจริง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงสุริยา แสงแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๖๐/๔๗๑๙

เด็กชายธนกฤต มังษา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายธนพล บุญทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๒๑

เด็กหญิงพรพิมล เพียะวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๒๒

เด็กหญิงรจนา บัวเขียว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๒๓

เด็กหญิงวิมพ์วิภา แซ่ลิม

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๒๔

เด็กชายชัยศิริ อินละวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๒๕

เด็กชายไรวินท์ วงณะลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายสมพรพักตร์ ร่วมรัก

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๒๗

เด็กหญิงศริญญา ชาวรักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ปญญาพอ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๒๙

เด็กหญิงขณิษฐา วรรณหา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงจารุกัญญ์ จันทะเกษ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงรจนา พงษ์เสีอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๓๒

เด็กหญิงอรปรียา สายทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๓๓

เด็กหญิงภูริตา อินเสนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๓๔

เด็กหญิงอาริยา พลปญญา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๓๕

เด็กหญิงอารียา ปญญาพอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๓๖

เด็กหญิงอลิชา รอบโลก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๓๗

เด็กหญิงนิศามณี เพชรราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๓๘

เด็กหญิงธันยาภัทร จันทร์ทรัพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๓๙

เด็กหญิงเสาวพร พรมวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายพงษ์เพชร ราชัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๔๑

เด็กชายอัครสิทธิ

์

ผะกากุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จิตจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๔๓

เด็กหญิงนันทวดี ศรประสิทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๔๔ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
คำมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๔๕

เด็กชายวัชรินทร์ นิสัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๔๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

พรหมวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๔๗

เด็กหญิงบุษบา คำชมภู
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๔๘

เด็กหญิงจุฑาพร ธรรมขัดดุก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๔๙

เด็กหญิงนิรมล อำพันธ์ชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๖ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงภัทรภร บัวใหญ่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๕๑

เด็กหญิงอภิญญา ต้นทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๕๒

เด็กหญิงชลลดา ใจราช
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๕๓

เด็กชายเทียนชัย วายลม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๕๔

เด็กชายเจษฎา สว่างภพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๕๕

เด็กหญิงอรปรียา บัวรินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๕๖

เด็กหญิงอรัญญา กำปน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๕๗

เด็กหญิงประภัสสร พรานไพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๕๘

เด็กหญิงพัชราภา อุทัยเลิศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๕๙

เด็กหญิงลาภิณ ประทุมทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายกฤตนัย เข็มช่อ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายจตุรงค์ คำแสน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๖๒

เด็กชายฉัตรมงคล สว่างภพ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๖๓

เด็กชายศาสตริน เคนโสภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๖๔

เด็กหญิงกันนิกา สายลุน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๖๕

เด็กหญิงชลิตตา คำพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๖๖

เด็กหญิงนิตยา รัตนะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๖๗

เด็กหญิงปนัดดา มาสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงละอองดาว ศรีอุดม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ธนูเจีย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จิตรวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๗๑

เด็กชายเกษมสันต์ จันทร์แจ่ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๗๒

เด็กชายเจมศักดิ

์

สิทธิศร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๗๓

เด็กชายธีรภัทร เผือแผ่

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๗๔

เด็กชายสุริยันต์ บุญนำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงภัสราวรรณ โงนเงิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๗๖

เด็กหญิงสุวนันท์ อ่อนยอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๗๗

เด็กหญิงอุไรพร พงษ์สุระ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๗๘

นายกฤตเมธ เพ็งกระจ่าง
๐๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๗๙

เด็กชายไชยวัฒน์ นามทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทรกร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๘๑

เด็กหญิงกันสุดา ฝางคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๘๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ละดาดก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๘๓

เด็กหญิงบุญส่ง ทาบาล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๘๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ เชือโชติ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๗ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๗๘๕

เด็กหญิงนันทิดา อ้วนผิว
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ผกา สีสูญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๘๗

เด็กหญิงวัชรภรณ์ บัวเขียว
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๘๘

เด็กหญิงศศินิภา ผาสุก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๘๙

เด็กหญิงสมถวิล คุณละ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงฤดี ฝางคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๙๑

นางสาวลักขณา เกษวัตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร วัดศรีประดู่  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ สมคิด

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร วัดศรีประดู่  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงนวรัตน์ สงวนทรัพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร วัดศรีประดู่  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงภัทรพรรณ หรังบุญเหลือ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร วัดศรีประดู่  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๙๕

เด็กชายสิทธิชัย เสาหิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร วัดศรีประดู่  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๙๖

เด็กหญิงสุธาสินี เพ็ญศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร วัดศรีประดู่  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์ตรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร วัดศรีประดู่  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๙๘

เด็กหญิงกัลยากร สอนศิลป
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร วัดศรีประดู่  

อบ ๔๖๖๐/๔๗๙๙

นางสาวสุดารัตน์ อำชิต
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร วัดศรีประดู่  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๐๐
นางสาวพรไพลิน ทาผา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร วัดศรีประดู่  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายชยารพ จันทร์เวียง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงสุนิสา แม่นหมาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายยศธร ดอกคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ผิวขาว

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงชาลิสา วงษ์ถา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงกฤติยา ดาราคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงพรธิตา บุญยืน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงสุพัตตา พงกิง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๐๙
นางสาวพรชิตา สมบัติหลาย

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายชนภูมิ จันทา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๑๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พิสาลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๑๒

เด็กชายรพีภัทร วงษาลี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๑๓

เด็กชายอนุสรณ์ พาพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๑๔

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ มะนะโส
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ สิมพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๑๖

เด็กหญิงวนิดา อ่อนศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๑๗

เด็กหญิงสิรินภา อัมพันจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๑๘

เด็กหญิงอาริสา ทิพมาตย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๑๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พุทธเกษ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๘ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงศิรินันท์ สุริยันต์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๒๑

เด็กหญิงบุญญาพร ศรีวิพัฒน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๒๒

เด็กหญิงบุญฑริกา วินัง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงพรพนา สายราช
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๒๔

เด็กหญิงสุนิษา บรรลือทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๒๕

เด็กหญิงสุพาณี อามาตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๒๖

เด็กชายธนากร ศรีการะบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๒๗

เด็กชายวสันต์ บุญลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๒๘

เด็กชายวรดนัย สุภาพัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๒๙

เด็กหญิงจิราพร ศรไชยญาติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงมลธิรา พาพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๓๑

เด็กหญิงอรปรียา โอภาพ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๓๒

เด็กหญิงเพชรา ทองคำบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๓๓

เด็กชายพีระพล อูบคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๓๔

เด็กชายธิชานนท์ พรมสอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๓๕

เด็กหญิงวรรณนิดา ไชยปญญา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๓๖

เด็กหญิงธวัลพร โม๊ะศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๓๗

เด็กชายจตุพงษ์ โคตรเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๓๘

เด็กหญิงภัทริยา แก่นโสม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๓๙

เด็กหญิงสุดาทิพย์ เดชอุดม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แก่นโสม

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๔๑

เด็กชายพีรวัฒน์ พันธ์เพ็ง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๔๒

เด็กชายวัชรพล เนืองเฉลิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๔๓

นายอดิศร แสงบัณฑิต
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภัทร เนากูด

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๔๕

เด็กหญิงอนัญญา สุริยะเดช
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๔๖

นางสาวหนึงฤทัย

่

ศรีสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๔๗

นางสาววิลัยรัตน์ งามสนิท
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๔๘

นายศุภลักษณ์ พันธ์คำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๔๙

นางสุขุมาน พาสว่าง
๒๖/๐๓/๒๕๐๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๕๐
นางกนกอร แสนทวีสุข

๑๕/๑๐/๒๕๒๑

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๕๑

นายจำรัส คูณทอง
๑๘/๐๗/๒๕๑๙

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๕๒

นายจีรวัตร ดวงคำ
๐๗/๐๖/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๕๓
ว่าทีร้อยตรีณัฐธยาน์

่

รสเย็น
๒๔/๐๗/๒๕๓๑

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๕๔

นางสาวติก

๊

ตังสา
๓๐/๐๘/๒๕๑๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๙ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๘๕๕

นายทินกร สมตัว
๒๔/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๕๖
นางสาวธัญญลักษณ์ โคตรหลักเพ็ชร

๒๘/๐๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๕๗

นางสาวบุษยาภรณ์ มาทสุวรรณ
๐๔/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๕๘

นายประกาศิต รูปสวย
๒๗/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๕๙

นางวริศรา สมตัว

๑๒/๑๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๖๐
นางสาวสิรินารถ สาโรจน์

๒๐/๐๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๖๑

นางสุภาพร บุญพูล
๐๘/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๖๒

นายอภิรักษ์ สอนพลงาม
๐๑/๑๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๖๓

นายอภิเชษฐ์ โชติเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๖๔
นางสาวอังคนานันท์ พรมพา

๑๖/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๖๕

นายอานนท์ แสนทวีสุข
๒๗/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๖๖

นางสาวอินทุอร โสภา
๒๐/๑๐/๒๕๒๑

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๖๗

นางสาวเจตสุดา คำเนาว์
๒๘/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๖๘ ว่าทีร้อยตรีเอืองพรรณ

่ ้

สุระโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๖๙

เด็กหญิงภัทรวดี พงษ์งาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายเรืองศักดิ

์

สมเสาร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๗๑

เด็กหญิงอริสรา พาสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๗๒

เด็กหญิงณัฐฐาพร กัลยาวิสุทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๗๓

เด็กหญิงนริศรา เรืองขันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๗๔

เด็กหญิงลิลณี พรมจำปา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงวิมาลา ภูมิสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๗๖

เด็กหญิงศศิภา ภูมิสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๗๗

เด็กหญิงศุภัชราพร สนธิหา

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๗๘

เด็กหญิงสโรชา พุ่มจำปา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๗๙

เด็กหญิงสิริมา เล็งสิทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา เสนาวัน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๘๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สงด้วง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา อินโสม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๘๓

เด็กหญิงสุภาพร จันทะโชติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๘๔

เด็กหญิงสุภาพร มะลิพวง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๘๕

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์เทพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๘๖

เด็กหญิงสุวรรณี บุญพา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๘๗

เด็กหญิงอภิรดี คำโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๘๘

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์นัด
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๘๙

เด็กหญิงอลิสา จันทร์พิมพ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๐ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงอัญชรี แสงสว่าง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๙๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เข็มเคน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๙๒

เด็กหญิงสุธิดา ไชยวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๙๓

เด็กชายพรชัย วรรณสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๙๔

เด็กหญิงจิตสุภา สุขกลำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๙๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไตรรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๙๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ ทัศพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๙๗

เด็กชายพีระนัฐ สุขสาร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๙๘

เด็กชายอาทิตย์ ผาจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๘๙๙

เด็กหญิงมณีวรรณ เวชสาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ อนุทุม

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ จรลี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงสุภัทราวดี แสงหิน

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงช่อผกา ท้าวมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงปณิตา อุ่นคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงเพชรรินทร์ สิมมา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงรัตติพร แก้วกัญญา

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงยุวดี นนทะใส

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงวรรณิสา แสนศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๐๙
นางสาวนันทิดา ภูมิสิงห์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๑๐
นางสาวสายฝน มะโนรักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๑๑

นางสาวอลิษา แก้วตาวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๑๒

เด็กหญิงวิไลพร ท้าวมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๑๓

นางสาวพิมลสิริ ภาคศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงอมรพรรณ พรหมหล่อ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๑๕

เด็กชายกฤษณะ สร้อยศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๑๖

นางสาวศศินา แพงโน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๑๗

นายคริสต์มาส แก้วเหนือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๑๘

นางสาวจิตราภรณ์ พงษ์พันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๑๙

นางสาวนำฝน แสนศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงพูนทรัพย์ นำพา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๒๑

นางสาวธัญสุดา พลมาก
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๒๒

นางสาวธนภรณ์ ทาก้อน
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๒๓

นางสาวบุษราภรณ์ พึงโพธิ

่ ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๒๔

นางสาวศิริลักษณ์ พิพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๑ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๙๒๕

นางสาวจินตนา ศรีปด
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๒๖

นางสาววรนุช รางเงิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๒๗

นางสาวศุภลักษณ์ ชายทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๒๘

นางสาวกรกนก อรอินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๒๙

นางสาววนิสรา อุ่นใจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๓๐
นางสาวอวัสดา หมอนคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๓๑

นางสาวภัทชฎาภร วรพิมพ์รัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๓๒

นางสาวสมฤทัย ทรายงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๓๓

นางสาวปนสุดา เนืออ่อน

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๓๔

นางสาวอรณี กัณหาฤกษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๓๕

นางสาวกฤตยา อาสาเหลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๓๖

นางสาวศัลทยา นามลักษณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๓๗

เด็กชายจักรภัทร คำแสนราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๓๘

เด็กชายไชยวัฒน์ เพตาเสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๓๙

เด็กหญิงวัชราพร ทองวัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายวรเชษฐ์ สวัสดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๔๑

เด็กชายสิงหนาท ชื่นพิมาย

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๔๒

นายกรธวัช หอมดวงสี
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๔๓

นางสาววนิดา พรมสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๔๔

นางสาวสุภานี สุจันทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๔๕

เด็กชายธันยาธรณ์ เกสร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

วัดนำคำแดงใต้  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๔๖

เด็กชายธนกร ผาสุก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดพระโรจน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๔๗

เด็กชายนวพล คำปญญา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดพระโรจน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๔๘

เด็กชายนัทธพงษ์ ฉันทะโท
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดพระโรจน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๔๙

เด็กชายศุรชาติ แก้วเขียว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดพระโรจน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายฤทธิชัย ไชยหงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดพระโรจน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ สรรศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดพระโรจน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๕๒

เด็กหญิงวรัญญา พัฒรากุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดพระโรจน์  

อบ ๔๖๖๐/๔๙๕๓

เด็กหญิงสิริทรา สมพร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดพระโรจน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๒ / ๑๔๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๖๐/๔๙๕๔

นางสาวสุภิญญา รู้ขาย
๐๖/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม วัดหนองเค็ม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๓ / ๑๔๓

้

http://www.tcpdf.org

