
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘ (ธ)

ส่งสอบ ๗,๒๖๓ คน ขาดสอบ ๑,๙๗๐ คน คงสอบ ๕,๒๙๓ คน สอบได้ ๑,๙๘๒ คน สอบตก ๓,๓๑๑ คน (๓๗.๔๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๐๐๑
นายกิตติวินท์ พรมลังค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๐๒
นางลำดวน พรมลังค์

๐๗/๐๗/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๐๓
นางสาวฉัตรชนก กรมแสง

๐๖/๐๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๐๔
นางสาวมินตรา โคตรธรรม

๑๐/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๐๕
นายพงษ์ธร นักบุญ

๓๐/๐๗/๒๔๙๘

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๐๖
นางสาวยุภา ยิงนอก

้

๐๕/๐๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๐๗
นางปวัณรัตน์ สินธรธีรนันท์

๒๖/๐๖/๒๔๙๙

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๐๘
นายจตุรงค์ มาประสงค์

๒๐/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๐๙
นางจุลทรัพย์ เรืองศรี

๑๗/๑๑/๒๕๐๘

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๑๐
นางสาวละมัยพร คำแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๑๑
นายศฤงคาร สินสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๑๒
นางสาวอาทิตยา คำสุโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๑๓
นางสาวอารีย์ กองโพธิชัย

์

๑๓/๐๕/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๑๔
นางเตือนใจ ไชยแสงราช

๓๑/๐๗/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๑๕
นางโชติกา ภาคภูมิ

๑๒/๐๗/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร

วัดปาสุทธาวาส (สุทธาวาส)

 

สน ๖๕๖๐/๐๐๑๖
นายภุชงค์ คอนเล็ก

๒๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๑๗
นายสันติ ศรีอุดม

๑๘/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๑๘
นายบุบผา ศรีมีชัย

๒๙/๐๘/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๑๙
นางกรรณิการ์ น้อยนาง

๒๕/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๒๐
นางสาวใจเพ็ชร แสนพงค์

๑๕/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๒๑
นางสาวฉวีวรรณ พรมพินิจ

๓๐/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๒๒
นางสาวฉวีวัล บุตรสุวรรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๒๓
นางฉันทนา ภูจิตร์คำ

๒๖/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๒๔
นางสาวชลนภา ลุยคิว นูเนส

๐๖/๐๖/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๐๒๕
นางสาวทัศนีย์ อุประ

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๒๖
นางสาวธิติยา ไชยสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๒๗
นางประนอม โวหาร

๑๘/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๒๘
นางสาวพนิดา จันทาศรี

๑๗/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๒๙
นางพยอม เปาวะนา

๒๓/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๓๐
นางสาวพรสวรรค์ ฮังกาสี

๐๖/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๓๑
นางเพชรไพรินทร์ วรกา

๒๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๓๒
นางสาวภัทรา วิถาระพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๓๓
นางมารศรี ผาใต้

๑๖/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๓๔
นางมาลา โสสุทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๓๕
นางสาวมิรา สหจิตตา

๒๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๓๖
นางสาวยุรี วงค์ษา

๒๒/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๓๗
นางสาวเยาวภา ใครบุตร

๐๕/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๓๘
นางสาววิริยา

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๐๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๓๙
นางสาวเวณิกา อุตรศาสตร์

๐๔/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๔๐
นางสีพันธ์ ศิรินาม

๒๓/๐๙/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๔๑
นางสาวสุพัตรา นาชัยธง

๑๑/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๔๒
นางสาวอุลัยศรี บุญเรืองจักร

๑๓/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๐๐๔๓
นายศุภกร ยันตะพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๔๔
นางสาวจันทร์จ้าว จันทร์สมคอย

๑๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๔๕
นางสาวภัทรลดา ศรีพันธบุตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๔๖
นางสาวรุจิรา แมดมีเหง้า

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๔๗
นางสาวสุชาดา การะจักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๔๘
นางสาวสุนิตา ทีนคร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๔๙
นายธนากร นาทองบ่อ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๕๐
นางสาวทิพย์สุดา ทองปาน

๑๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๕๑
นางสาวเทริกา อมรินทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๕๒
นางสาวภัทริกา เบียดไชยภูมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงลักขณา วงศ์ษา

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๕๔
นางสาวศรัญญา คำพัว

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๕๕
นางสาวสิริทรัพย์ แสงอุทัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๕๖
นางสาวอินทิรา จันทรักษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๕๗
นางสาวจุฑามาศ สายคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๕๘
นางสาวสิริลักษณ์ ทองประมูล

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๕๙
นางสาวธิดารัตน์ รัตนวงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๐๖๐
นางสาวกุลธิดา สีนอ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๖๑
นางสาวจิรัญญา จู่มา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๖๒
นางสาวพรชิตา พานเหนือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๖๓
นางสาวญาณินี โสมาบุตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๖๔
นางสาวอุไรวรรณ พูลพล

๒๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๖๕
นางสาววรัญญา เวฬุวนาธรณ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๖๖
นางสาววิภาดา ผาชาตา

๒๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๖๗
นางสาวอวัศดา ลีเอาะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๖๘
นางสาววศินี โพสาราช

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๖๙
นางสาววิชญาดา กุลบตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๗๐
นางสาวสรัญญา ซุยโพธิน้อย

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๗๑
นางสาวอภัสรา สาทาวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๗๒
นางสาวอภัชชา อุ่นวิเศษ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๗๓
นางสาวภัทราภา รัตนเสนศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๗๔
นางสาวกีรติกา สิทธิสิริโกศล

๑๘/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๗๕
นางสาวเชษฐ์ธิดา โพสา

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๗๖
นางสาวนันทิกานต์ ลำภา

๑๘/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๗๗
นางสาวภูษณิศา จะดันพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๗๘
นางสาวเกวลิน คำเลิศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๗๙
นางสาวปยฉัตร คำสาว

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๘๐
นางสาวปยะฉัตร ชาญชัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๘๑
นางสาวสุนันทินี พาลี

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๘๒
นางสาวปรมพร ชมภูทัศน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๘๓
นางสาวอรปรียา แพงศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๘๔
นางสาวอาทิตยา นามประมา

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๘๕
นางสาวอนงค์ ภูกองไชย

๑๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๘๖
นางสาวอาทิตยารัก บันโสภา

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๘๗
นายธนวัฒน์ โคระดา

๑๕/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๘๘
นางสาวนริศรา แก้วอุ่นเรือน

๒๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาวพิมพ์ภัสสร สุวรรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๙๐
นางสาวอารีรัตน์ นันที

๑๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๙๑
นางสาวสุรารัตน์ สุขเสริม

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวชลลดา ไชยรบ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๙๓
นางสาวมิณธิรา ตะรุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๙๔
นายพงศธร เรไร

๑๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๕๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๐๙๕
นางสาวภัสราภรณ์ เหง้าพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๙๖
นางสาวกนิษฐา พาชืนใจ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๙๗
นางสาวกาญจนา กุลกัง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๙๘
นางสาวกานต์มณี ต้นสาย

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๐๙๙
นางสาวชญาน์นัทย์ จันทร์ศรีโคตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๐๐
นางสาวทิตย์สุดา ทาลุน

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๐๑
นางสาวพจนิชา ศรีบุญขาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาววัชราภรณ์ ปยะนันท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวอนัญญา ชองวงศ์หล้า

๑๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๐๔
นายจักรกฤษ พินิจมนตรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวอรดา จันทา

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๐๖
นางสาวหนึงธิดา

่

จำเริญพักตร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๐๗
นายธราธร ทิพม้อม

๑๓/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๐๘
นายภูมิรพี กรนานันท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๐๙
นางสาวพรทิพย์ คำเพราะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๑๐
นางสาววรรณภา จันทมา

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๑๑
นางสาวภัทราภรณ์ ภูมิวัฒนะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๑๒
นางสาวมุธิตา จันทะโยชน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๑๓
นางสาวศิริเทพ แสนโชติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๑๔
นางสาวสโรชา อ่อนแปล

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๑๕
นางสาวสุนิตา สีมี

๐๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๑๖
นางสาวสุมิตรา ขุนโย

๑๔/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๑๗
นายณัฐพล สีลารักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๑๘
นายพิเชษฐ์ ไชยเลิศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๑๙
นายลัทธสัญญา คำสีระภาพ

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๒๐
นายศตวรรษ การสุวรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๒๑
นางสาวจิดาภา ลือชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๒๒
นางสาวณัฎฐธิดา กัลยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๒๓
นางสาวณัฐริกา ทัศมี

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๒๔
นางสาวปยนันท์ ชาญชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๒๕
นางสาวพัชราวรรณ สมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๒๖
นางสาวภัทราภรณ์ งามสงวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๒๗
นางสาวศศิพิมพ์ รัญวงศ์ษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๒๘
นางสาวศิริลักษณ์ พลพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๒๙
นางสาวสาวิตรี ทีฆะภรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๕๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๑๓๐
นางสาวสุพิชชา ปอมไชยา

๒๙/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๓๑
นางสาวโสพิณญา สมบัติศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๓๒
นางสาวอนัตตา ชิชัยยาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๓๓
นางสาวอรยา สุนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๓๔
นายต่อศักธิ

์

พุดลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๓๕
นายบัญญพนต์ ซาซุม

๑๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๓๖
นายพีระดลย์ ทานะขันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๓๗
นายภราดร โสดประสงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๓๘
นางสาวนุชจิรา สุเวียงถา

๑๙/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๓๙
นางสาวปยฉัตร ยอดเทพ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๔๐
นางสาววัชรินทร์ แก้วฝาย

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๔๑
นางสาวสุพิชชา พันธะสา

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๔๒
นางสาวอมรรัตน์ วิชาโคตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๔๓
นางสาวกาญจนา ราชชารี

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๔๔
นางสาวนนริณีย์ เหาะเหิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๔๕
นายกรกฎ เชือแก้ว

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๔๖
นางสาววริศรา บุญบุตตะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๔๗
นางสาวบุษยากรณ์ โสประดิษฐ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๔๘
นางสาวสุจิตรา กัลยาไสย

๒๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๔๙
นางสาวพิมวิไล ประสมสี

๒๔/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๕๐
นางสาวมลธิลา ศรีโสภา

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๕๑
นางสาวสิรินยา กุดทองดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๕๒
นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์บูรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๕๓
นางสาวลักษณาพร ศรีดาวงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๕๔
นางสาวศุภาพิชญ์ บุญสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๕๕
นายจักรี ชัยมัฌชิม

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๕๖
นางสาวธัญญา ทีฆะสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๕๗
นางสาวอมิตรา แก้วบุญมา

๒๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หลักทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงธนาวดี แก้วสมศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงพรรณิภา บัวผัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงภัทรพรรณ คิดโสดา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายชนกานต์ ศีลจรรยา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำวิเชียร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงศิรินภา บุบผาสวย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงญาดานภัส รัฐไสย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ แสนอุบล

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทะเนตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา จันทะเนตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงอารยา เมฆศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงวิมลสิริ อินทธิสาร

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงญาณิศา โพธิจันทร์

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงวริศรา เรือนพิศ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงสุพรรณิกา ตะยะธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายระพีวิชญ์ ศรีนุกูล

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายสมวิริยะ ไชยวงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายทินกร พรรณขาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงเคย์ซี โคตรแสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ คำพวง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงพิมชนก สอนเสนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อรัญโชติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงสุริษา บุญลำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงชยาภรณ์ ทัศคร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงณัฐณิชา สมบัติดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงรสชริน จำปาหอม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายลพีวิทย์ สิงห์หล้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายเศวตฉัตร กาญบุตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงกษมา ทองศิลา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงจิรัชญา หมุนลี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงณัฐิกา พิมพสุทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงพิมพ์รัตน์ บุตรชาติ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงมัลลิกา ทองศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงวิภาดา ฉาบไธสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงศิริพร ชินทะวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงอาจรีย์ งามแสง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายคมสัน เสนานันท์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ หลักกอ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายวิศวะ ภาโนมัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงกาญจนา มิตรอารักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงขวัญจิรา ลูกคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงพัรชลักษณ์ สถาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ฝายขันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อุ่มจันสา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงสรัญญา สิงห์เสนา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสวรรญา เจริญศิริ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงสุธิดา ภูพานเพชร

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุภาพร ใสเย็น

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงอริสรา แก้วสีหมอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายโฆษิต สมคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ทุมมารักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงขวัญจิรา บัววิลัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงจิตตินันท์ สมพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงชนาพร พาวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ โยทองยศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงชลดา มีระหันนอก

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงปริตา บุตรษยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โชคบัณฑิต

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงพัทธมน มาละอินทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงภิรัญญา สุราชวงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงวีรดา สีหัวทน

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงสมัชญา จันทร์โคตรแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงสุชานาถ มหาเทียน

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงสุธาริณี แช่มมี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงสุรดา จันดาวงศ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงสุวนันท์ หารภูมิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงอนิญชนา อาจศิริ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงนรินทร โมลาศน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายปณิธิ ทองขาว

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายพงษ์เพชร คุณวงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงกรชนก กระสันดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงกัญญาภัค ธิโสภา

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงจิรัชญา ขำงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงจุทาทิพย์ เกษเกษี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงชนกนันท์ แก่นปดชา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงญดา วันทาวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงนภัสสร เพียรโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงนภาทรัพย์ เอมโอฐ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงนริศรา พันธ์วงศา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงปณิดา สีหานอก

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงปรียานุช นามแสน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงพรนภา สีสัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงพัณนิภา ธงศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงภัทราพร แสนราช

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงรัตติยา ประพนธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงสิริวิมล ประการแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงอัณธิกา กันยานุช

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายอรัณธรรม ธิโสภา

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงขวัญชนก พุฒทิม

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงจิรานันท์ จันสุพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงปภาวี พิลาวัน

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงภัทรลดา สพานทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวิลาสินี โพธิตาก

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายทองแท้ แสงสี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายนราวิชญ์ แก่นห้าว

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายปริเยศ พิมพาเลีย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายปรีชาลักษณ์ ซือตรง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงกนกภรณ์ พูดหวาน

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงจิรัชยา สกุลเจริญกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงจิราพร ศรีซ่ง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๕๙
นางสาวฐิตาภา แก่นท้าว

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงปวิตรา อุปครราช

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงปญญาพร อินธิแสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงอจิรภาส์ ชิชัยยาง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงพรพิมล แสนสาคร

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์เสนา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงนันทิตา สีหาราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงพิชญาภา วิภาวิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายธีรเมธ บุญถึง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายอมเรศ เนียมทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประชุม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘ / ๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงญาณัจฉรา ศรีมาส

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายคณิณ รูปคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายธนพนธ์ แซ่ลี

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๗๓ เด็กหญิงแพรววิพรรณ
พานน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงทิพปภา ลักษณะเปย

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงนพวรรณ ธงศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงวรัญญา วรรณวัลย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สารสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงสโรชา คุณมี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายชิษณุพงค์ มิงขวัญ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายธวัธขัย วงศ์ใหญ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายมนัสวี ไชยการ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายยศพร คำคูณคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงชนันธร กันหาฤกษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงอลิษา วรรณนา

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงณัฐชา แสนวันดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงณิชาภัทร หลักงาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงทิพามณี เหล่าสะพาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงธัญรดา พระราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงพรรณษา รากวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงพิชญา อุดทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงรจิตา ศรีราชสนไทย

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงสกาว สุธาวา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงสาวิตรี ประการแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงอินธิรา อุดมพร

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วชิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายธีรวัต ทิพพร

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายพรอนันต์ พันธ์เทียม

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายวทัญู เนตรถาวร

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายวรินทร์ บุตรวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายวิทูร ทราจารวัตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงเกศสุดา แวงมล

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์โสม

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงชนากานต์ ฝุนเงิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงชนพร ไชยรบ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงนิยากร หอมหวล

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ มะรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงพรชิตา บุตรมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงรุ่งไพลิน แสนอุบล

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงวันวิสาห์ โถแพงจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สิทธิสงคราม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุจิตรา ทองศิลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยนุ่น

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงพัชริยา นามเกียรติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๑๔
นางสาวภาวินี ผันผ่อน

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๑๕
นางสาวลลิตา มิกราช

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงพรชิญา จันไตรรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๑๗
นางสาวจิรัชญา กุลโพนเมือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๑๘
นางสาววีรอร ศิริบุตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๑๙
นางสาวตติยา แก้วมุงคุณ

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๒๐
นางสาวณัฐพร ก่อศรีพิทักษ์กุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๒๑
นางสาวณัฐณิชา ธิโสภา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๒๒
นางสาวนลินี ศักดิเทวิน

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๒๓
นางสาวจุราลักษณ์ โคนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๒๔
นางสาวณัฐธิดา บุญบุตตะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๒๕
นางสาวปฐมาวดี ไกรสุเณย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๒๖
นางสาวเกตน์นิภา ใจทน

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๒๗
นางสาวสุมิตตรา สีนาบุญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๒๘
นางสาวณัฐกานต์ บัวอ่อน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๒๙
นางสาวปยะดา จันทรพานิช

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๓๐
นางสาวพัชรินทร์ แก้วกล้า

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๓๑
นางสาวรุ่งรวิน สมใจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๓๒
นางสาววนิดา สืบสิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๓๓ นางสาวณัฐธยาน์กาญน์
วรรณมา

๑๗/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๓๔
นายมานะชัย นากลาง

๑๗/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๓๕
นายศราวุธ วิเชียรลม

๓๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๓๖
นางสาวสุนันทา โถบำรุง

๑๐/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๓๗
นายไสว หงษ์ภูมี

๐๔/๐๗/๒๕๐๗
โรงเรียนสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายวีรภัทร ธิมานิตย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงปทมาวดี อินทรวงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน วัดคามวาสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงรัชดาวรรณ บุญไสย

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงมัลลิกา รัตนแดง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงจีระนนท์ ดาบสมศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงพัชรีวรรณ คำจุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงศิรดา ธุรารัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงสุทธิดา โคตรหลง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงปนัดดา ศรีลารักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลโกน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายสุดทีรัก

่

ลอยฟา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลโกน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายพลวัฒน์ ไชยดา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลโกน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงปราถนา โหมดชัง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลโกน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงไพลิน ชิดเอก

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลโกน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายยุทธนากรณ์ แสงรัมย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลโกน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายศุภกร สุขชิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลโกน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายกฤตนัย ยอดมัน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลโกน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายธีระศักดิ

์

วงศ์กำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลโกน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายอัครพล หาญจางสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลโกน วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายกิตติภณ ทิพย์แสง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายเพชรแท้ ทนทาน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มูลอามาตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงพิชชาอร ฉาบไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงวทันยา ชืนใจ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงนฤมล หันจางสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงจงกลณี ถามะพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงทรรศนีย์ ไชยพรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงปนัดดา กุดนอก

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงชนัญชิดา ปาทา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงรุจิรา อ่อนสีทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงพรชิตา คำสีทา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายรัชภัส สุขกิจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมบัติดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายวุฒิชัย ทองคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายฤทธิศักดิ

์

สมจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ กอบพิมาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงจิรัชยา ทองคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงจุฑาวดี ธุรารัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงพิระดา ตาสว่าง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงภัทรศยา คำทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงสุชานันท์ บุรมย์สิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงสุรวิมล สมบัติดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงสุรารักษ์ สมบัติดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงสุวิชาดา สมบัติดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงพาณิภัค สอนไชยา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายศราวุฒิ แย้มยวน

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายวายุ คำภูแสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายสุรสีห์ ตูมหอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงภิริสา จันทร์มี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงวารุณี ตูมหอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงวารุภรณ์ ภาเภา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายวงศพัทธ์ ทะบัญหา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายกนกพล สุริยันต์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายวีรภัทร คำภีระ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตาสว่าง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายยุทธศักดิ

์

ภาเภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายวิทวัส คำภูแสน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ แย้มยวน

๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายอภิเดช ภาเภา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายอภิวัฒน์ พะตะเพ็ง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายก้องเกียรติ เก่งกิจการ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตาลเนิง (โพธิราชอำนวย)

้

วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายชัยธวัช ไชยพะยวน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงจันทิมา บุญตาวัน

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงปยาพร วงศ์กำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงนัฐธัญญา บุบผาพวง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา ชินโคตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายชวัลกร อินทาพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายวิศรุต โพธิสาวัง

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายธานุวัตร โกศล

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงสุพรรษา คะเสริมราช

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงปริชญา ฤกษ์งาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงนิชาภา มาสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงปฏิมา หะเริญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงพรชิตา ตันมูล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายจักรภพ พิมเสน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตียง วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายภูดินันท์ ช่วยสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตียง วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงกฤติกา พรมกัลยา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตียง วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงปลายฝน เพชรโคตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตียง วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงอทิติยา บุญคุณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงอริสรา สร้อยโยธา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงสิรินยา โสภาจร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายนรวิชญ์ โสภาจร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ สืบพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแวงพิทยาคม วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงกัญญาภัค นามเดช

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงพิทยาคม วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงดาริกา ฮมแสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงพิทยาคม วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงชลธิชา ค้าสบาย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงพิทยาคม วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงภาวิณี หันจางสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงพิทยาคม วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงศิริกานต์ สืบโสดา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงพิทยาคม วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองสันทัต

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแวงพิทยาคม วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงชืนฤทัย

่

โสภาจร
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแวงพิทยาคม วัดคามวาสี  

สน ๖๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงภักดี สีแดง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงอรวรา เมืองขันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงรัชนีพร หมืนพันปาน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายสุริยา ถาวร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงเจตจรินทร์ ชนะสะแบง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงเอมสุดา ศรีวงษา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงชาริยา จำปาจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงนริศรา สาบุญมา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงภาธุการณ์ แก้วหาหาด

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงรัตติยากร มายอด

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงสุจิตตรา กติการ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงสุดาลักษณ์ วงษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงสุภาพร แสงอุ่น

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงอลิสดา มีแวว

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุดรเสถียร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายจรูญ แสงมณี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายปณชัย รังษี

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายพัฒนากร พันธุคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายภานุพงศ์ แสนวัง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงกนกพรรณ จรูญธนพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงกัลยา ธรรมสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วหยาด

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงปวีณา ทองเหลือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงปยดา แก้วมาลุน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงปยวรรณ ดาวกลม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงพณิดา ชืนใจ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงพิมชนก เอียมไทยสงค์

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงภัทรพร ศรีโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุภานิชย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงวรรณภา ควรไชย

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงวาสิตา แก้วพาดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงวีรวรรณ แก้วแสนเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายกณิศ สุพล

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงอุลัยพร พรมสลอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงวนิดา มังสุลัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

แก้วนำคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงชฎาภรณ์ เกล้าเกียง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงปยะดา มณีกรรณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงภีรดา ทัศนิตย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงสาริกา แก้วพวง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงสุภาวดี จันทาจังหรีด

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงอมราพร โสพนนี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงอาภาศิริ สัตสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๗๑
นายภานุวัฒน์ แสงลี

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๗๒
นางสาวมุทิตา ชมจิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงณัฏฐณิดา เรืองบุญกรุด

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๗๔
นางสาวรุ่งอรุณ บุญธรรม

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๗๕
นางสาวพัชราภา ปาละสานต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม วัดโชติการาม  

สน ๖๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายเจษฎาพร เสมะนู

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายภัทรกร ทุมสุด

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายยุทธนา ตังใจ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายอัษฎาวุธ อินทร์นอก

๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงชญานิญ ไชยมาตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงชูพรรณ พลเศษ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงธนภรณ์ ดวงใจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงธนัชพร ดวงใจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ราชบัวโฮม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงนิชานันท์ ผ่านแผ้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงปยธิดา สีแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงลลิตา พิมพ์โพสาคาม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงอรพรรณ ระวันสุ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงอรรวินท์ แจ่มประแดง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงไอรัตน์ดา เกตุคำขวา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงชลธิชา วันดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงปนัดดา สมาทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงอาธิญดา สายสุพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายศุภชัย ศรีงาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงชรันดา ศรีกุลวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงนิพาดา ดวงผุยทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงปรียานุช แสนเมือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงวรดี ยาธงไชย

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงอัญชนานาฎ เชือเงิน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายธีระเดช จันทร์มอญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายภูมินทร์ ทุนแท่ง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายวรวิทย์ ศิลาแดง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายอมรเชษฐ์ อยู่ชัยกิจ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงกฤติยา อินธิจักร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงกิติมา อินทะสอน

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วมีสี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงนำทิพย์ พรมสากล

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงปาริชาติ บุญทำมา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงปยะดา บรรหาร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงเพ็ญนรี ฝายสอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงศิรินนท์ แก้วกอ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงอาวิษฎา แว่นแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายคิมหันต์ ปากดีศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายเด่นกรรชัย ปราบมนตรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายธนากร อัตตะสาน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายพงศ์ทอง ศรีสถาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายภัทรพล ศรีลาวงศ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายวรวุต วงษ์คำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายวสัน โพธิแสน

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายศิริสรณ์ นำสุย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ มูลพรม

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงจิรดา อุสาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงญาตาวี กอทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงณิชกานต์ อุปมานะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ วะสุกัน

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงศศิธร สัพโส

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายนรธีร์ แสนสวาท

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มัฐผา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงพรพนา อุส่าห์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงวิสุดา จีณวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงศิริมาศ หอมไสย

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงสุริษา สุริยะจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงอารีวรรณ อุปพงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายคมสันต์ โพธิเลิง

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงขวัญนภา เขือนจันทึก

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา ผาลาไสย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสถาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายศิริวิบูล สีแสด

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงณฐพร หันจางสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงธิญาดา นามไตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงนงลักษณ์ จุฑะมิตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงลินดา หารจางสิทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงวิชนาถ สมสร้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ อินธิจักร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงสุทธินันท์ คุ้มทองอินทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

สายแวว
๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โสมประยรู
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงจรุพร ทะบรรหา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงชีวาพร สายแวว

๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ ต้นสมรส

๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงนิภาพร จันทะพิทักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงเบญจมาศ โภคทรัพย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงปาริชาติ แสงโยธา

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายจักรวาล อุทุมพร

๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๕๕
นายพงศกร สงศรีอินทร

๑๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงนิภาพร ช่องบัว

๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงปวีณา มิตะโคตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงวาสนา ศรีหัวทน

๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงอภิญญา ลำเลิศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายจิตติกรณ์ กะนะหาวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายพิชิตชัย ถาวงกลาง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายวุฒิชัย แสนอุบล

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงจิราพร โสมประยรู

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงนงค์นิตร มิตะโคตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงพรริตา พรมทัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงภัทรวดี สิงห์วงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงเวธนี ยาคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายทวีศิลป แสนชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายธนกิจ ทาราช

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายพงษ์ศิริ มิงแสง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สายธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายวิทยา อ่อนคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายอดิศร ผลจิตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงกัญญากร ปละมาต

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำลือฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงนิภาพร แสนคำภา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงพรรณิษา ศรีสถาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงอินทิรา พรมม่วง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงบุษราคัม เกิดโต

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีงาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายชนินทร์ ประหา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงชลลดา พัฒนศิลปชัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงเกตตะวัน เกตุชัง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๘๔
นางสาวนิภาพร แสงใส

๑๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๕๘๕
นางสาววราพร สีจูมลาย

๑๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๘๖
นางสาววันวิสา วงศ์อนุ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงวิลัยวรรณ ปนใจ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๘๘
นายไชยา คำจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๘๙
นายดำรงฤทธิ

์

อินต๊ะงาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๙๐
นางสาวพรชิตา ศรีงาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๙๑
นางสาวแพรพลอย ไวแสง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๙๒
นางสาวอริศรา มีชาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๙๓
นางสาวนุชนารถ หอมบุญมา

๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงพิยดา อินธิแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๙๕
นายเกียรติศักดิ

์

ยืนยาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๙๖
นางสาวเกศมณี สุขกุล

๑๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๙๗
นางสาวนันทิดา โพธิใต้

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๙๘
นางสาวรจนา วรชินา

๐๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๕๙๙
นางสาวรุ่งทิวา พลทา

๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๐๐
นางสาวอทิตยา ล้วนศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๐๑
นางสาวอารีญา นุชัยรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายเมษา ยันตะพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงภาวิณี สุวรรณแสน

๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๐๔
นายมนตรี ศิริสุวรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๐๕
นางสาวจิราพร ศรีโยธา

๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงพนิดา ศรีสถาน

๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๐๗
นางสาวดวงกมล ทองสุข

๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๐๘
นายชาคริต สารมานิตย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๐๙
นายอิสระ คันธะนุ

๐๘/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๑๐
นายจิราณุวัฒน์ ปากดีสี

๐๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๑๑
นายปฐวพงษ์ คำสาลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๑๒
นายภาณุวัฒน์ สายแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๑๓
นายภาณุพงศ์ ถินสถิตย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๑๔
นายณัฐพล มูลเพชร

๐๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๑๕
นางสาวมนิสา สว่างรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๑๖
นางสาวมณีวรรณ เฮืองฮุง

๑๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๑๗
นางสาวอรินญา แก้วแสงใส

๑๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๑๘
นายอภิสิทธ์ แสนขัน

๐๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

สน ๖๕๖๐/๐๖๑๙
นายชัยญาวัต ไชยรบ

๒๘/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา(โพธิคำอนุสรณ์)

์

วัดเจริญศิลป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายธนพล พรมภักดิดี

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงญาณิศา สงคราม

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์กระจ่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงนิชานันท์ แสนสวาท

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงพรวิลัย ศิริรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงอภิชญา บุญวิจิตร

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ตาลเสียน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายภาสกร อ่อนสุระทุม

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายกิติพงศ์ กองทรัพย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงดวงกมล ศรีโคตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงธารารัตน์ ขันทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงนิตติญา แสงโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงเพียงอำพร แสนจันแดง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายธีรภัทร เด็ดดวงลำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายชโนดม บุตรษยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายกฤษกร หอมสมบัติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายเทวมิตร เจริญผล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายธีระภัทร แก้วเวหา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายอภืวิชญ์ หน่อท้าว

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงนิยุตา ลำเพย

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา มณิพราว

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงพัทธวรรณ มณิพราว

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายไชยวัฒน์ ธรรมวันนา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายต้นตระกูล มาลาคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายโชคชัย ชาววงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายธนภัทร โคตรสมบัติ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายศุภชัย เสมะนู

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงจันสุดา จันทะไทย

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ยอดจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สามแสง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงกนกลักษณ์ สันราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ มาละอินทร์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงอินทิรา กำไรทอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายสุวิจักขณ์ พึงพร้อม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายวีระชาติ จำปาศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายวีระชน จำปาศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายเกียรติชัย เข็มรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงวริศรา สุขศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๕๙ เด็กหญิงมลฑน์กาญจน์
เหล่าอุดม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงวรรณนิษา สมพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงณัฐพร คุณมี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงพรชนก ชูเลิศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงศุภัชฌา สุวรรณสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป วัดศิริราษฎร์วัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขวัญศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายจีระศักดิ

์

ลุนนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ อินกรัด

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายธนากร วิงเดช

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายพรหมมินทร์ กองสิงห์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายภรากร พันธ์นกแต้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายมินทดา ธาตุธานี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายยุทธนา อินทนันท์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายยุทธพงษ์ ยาทองไชย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายวีรพงษ์ ก้อนทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายสุทธิกานต์ ตาต้อง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงกุลทิรา สีนาบุญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงชลดา ศรีชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงณัฐวดี ศรีสถาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงดาริกา ใจช่วง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงธัญนิตา เสนปญจะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงพิมพรรณ สุไชย

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงพุทธิชา ใจมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงเพชรลดา ก้อนทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงวนิภา แสนสุพรรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงอริศรา หมืนจูม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ พรมวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายวัชรพงศ์ บุญกุศล

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายศีลวัต จตุพร

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงณญาดา ชรารัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงนำหนึง

่

ยะสุราช
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงปริญญา มีอำนาจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงวนิดา แสนสุพรรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีพันลม

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงสริตตา อินทร์ธิสาร

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงแอนนา คำน้อย

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายเศรษฐศิริ ภูตะลุน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงญาดารัตน์ วงศ์อนุ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงเนตรดาว พลทา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงพัชริกา ศรีภูมี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงศุภลักษณ์ พิมเสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงอิรวดี ไชยรบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายเฉลิมชัย โนนทิง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงชลธิชา นำหนัก

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงนภารัตน์ สังข์วาลวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงนิธิพร อุ่นวิเศษ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงสุนิตา วงค์ศรียา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายชนินทร์ พรมมี

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายฏิณฑวัชร ตรีละพรรณ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ตันลา

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายดนุพล ศิริดล

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายยุทธพิชัย ชาชุมวงค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายศิริชัย แพงพา

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายอัสนี เกือกูล

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายอานนท์ เกตหอม

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงกรวิภา บุญประกอบ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงจิตติมา มะริรส

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงธรรมวิสา ศรีชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงปฏิพร งามบุตรดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงรัตติยา ศรีไชย

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงวัชราพร ไชยวาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ โหว่สงคราม

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงศุภาพร พ่อศรียา

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงอพิยดา รังหอม

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงอริสรา พานสูงเนิน

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วอุดม
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายพสุธาร หอมเฮ้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายพีรพงษ์ สุพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายศุภกร หมืนจูม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงกชกร กำบัง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงกนกอร ศรีพันลม

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงกลรัตน์ ระยับ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงจารุภา ดานำคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงเจวลิน กลัดกันแสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๓๓
นางสาวดวงใจ พ่อคบหมัน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงธีรกานต์ มาตราช

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เจริญท้าว

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงปวันดา พรมจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงปยะฉัตร แก้วกันหา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงพุธิตา มันยืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงมยุรี เอ็นมาก

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงสุธิทรา สีดาสอน

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงสุนิษา นรุนรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงสุพรรษา พูลเพิม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงอ้อยใจ อินทร์แสนเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงอัญชิกา แก้วกลม

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายเผ่าพันธ์ อุ่นวิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายเพชรรัตน์ วงกระโซ่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายวีระชัย ศรีสังข์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายสหรัฐ ปราบจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายสุริยะ พาเคน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายอำพล มาตสาลี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายเอกพล ฤทธิมนตรี

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีไชย

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงประภัสสร ลุนละตะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงพรทิพย์ รังหอม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงพัชรภรณ์ ทองกุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงมะลิตา ฤทธิมนตรี

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงยุวธิดา ศรีสถาน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ประทุมวัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงรุจิรา สิมสินธ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุธิตา ชาแสน

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงสุภาพันธ์ ศรีไชย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๖๒
นางสาวอมรศรี กว้างขวาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายกมลเทพ แก่นท้าว

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายกิตติทัต สมพงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายเขมรัตน์ ขุนศิริ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายจงเจต พิกุลรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายจักรินทร์ ราชป

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายติณณภพ บัวคำเกิด

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายนัฐพงษ์ แก้วกัณหา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ กอผจญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายพีระพงษ์ น้อยญาติ

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขุนพินิจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐสังข์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงธิญารักษ์ พิมพ์ดา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เนาวราช

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงมริสา เหลือผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงมิรัญตรี ศรีไชย

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงวิภาพร ศรีไชย

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๗๙
นายณัฐพล มูลกัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๘๐
นางสาวศรัญย์ภัทร สวนดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๘๑
นายเชษฐา แพงพา

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๘๒
นายตะวัน วงศ์อุดมศิลป

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๘๓
นางสาวพรรณิภา เอกตาแสง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๘๔
นายชัยธวัช งิวลาย

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๘๕
นางสาวจินตนา คะปญญา

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๘๖
นางสาวธวัลพร วะสัตย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๘๗
นางสาวหทัยรัตน์ โคตรศรีเมือง

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๘๘
นางสาวดารุณี ดีวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๘๙
นางสาวสรวงสุดา คำภูเงิน

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๙๐
นางสาวประภัสสร ชมภูหลง

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๙๑
นายโชคทวี คำอ้วน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๙๒
นายดณุรุท ประทุมวัน

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๙๓
นายพีระพัฒน์ ไชยนาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๙๔
นางสาวพรรณนิภา แก้วพันนัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๗๙๕
นางสาวภาวิมล พิมพิชัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๙๖
นายณัฐวุฒิ บุตรชา

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๙๗
นางสาวละมุล เนืองไชยศ

่

๐๗/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๙๘
นางเย็นใจ เคนทวาย

๐๓/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงนวรัตน์ สมการ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงรจนา พันธ์กาฬสินธุ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๐๑
นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๐๒
นางกองเพชร จันทรพิทักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๐๓
นายธนานิศ ดวงเพชร

๒๑/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๐๔
นางนิรดา รักดีบุญยืน

๑๐/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๐๕
นางสาวปทมา งอมสงัด

๒๐/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๐๖
นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์

๒๕/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๐๗
นางรุ่งทิพย์ หาญมนตรี

๐๓/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๐๘
นายสัญญา คุณละ

๑๑/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๐๙
นางสุรินทร์ อุดชุมนารี

๐๔/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๑๐
นางอรวรรณ มูลดี

๑๘/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๑๑
นางเสาวภา ไปยะพรหม

๐๒/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยา วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายชิณณวรรธน์ บุตราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายกนก รัตนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายณฐภัทร เหลาแตว

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายขจรเดช ศศิวัฒนพงษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายอภิชัย ไชยศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีลาราช

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายเอกราช บุตรรักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายเจษฎาภร แก่นจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายธันวา ทะลุนลัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายชนะศักดิ

์

นาโควงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไชยหาเทพ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายธีรเดช แสนหูม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายฉัตรดนัย ไพศาล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา กลยนีย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงธัญรดี รอนไพรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงกมลพรรณ ปวีณวิทยโรจน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงอภิชญา การุญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงยศธร พลไชย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๔ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงพรรณปพร ดวนพล

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงนวพรรษ คงเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงพัชรนันท์ การุญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงชลนิภา คนเพียร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงพรรณิภา พิมพ์สาลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงอาทิตยา แพงดวงแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงธัญชนก ศรีวรขาน

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงมุกดา วะชุม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงกันยาพร อินต๊ะวัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงมิญาวดี วะภักดิเพชร

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายจตุรวิทย์ เดชไพรศิลป

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายทิวากร พิชัยคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงภัทรธิดา แสนมะฮุง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงญาณาธิป รัชตะวิไล

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายศุภวัฒน์ อินแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายอนุวัฒน์ อุปรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงมาริสา กุลยะณี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงสุจิตรา โสมชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายมนุชาธิป การุญ ฦาชา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายวชิระ เภาวนะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงมนัญชยา ผิวดี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายกาญจนโรจน์ ฮามวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายเอกวิชญ์ ชูพันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงบุตรธิดา พรมนาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงเปรมกมล อินทรวิศิษฏ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายธนภัทร นารินรักษ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงวรรษมน อาจวิชัย

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายศรัญ พรมวรรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายสุรพัศ ไชยชมภู

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายศตวรรษ แก้วดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายกริชเพชร เจินเทินบุญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายศราวุฒ คำทะเนตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กลยนีย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายรัฐพล เลิศพงศ์สุวรรณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงอภิชญา ลุนจักร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายอานนท์ วงค์สาเนาว์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงภักทราวดี สอนคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายธีระเทพ เพ็ชรจันทึก

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินจินดา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรมิตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๗๐
แม่ชีรจนา คีมยะราช

๐๖/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านบะหัวเมย วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงจุรีรัตน์ พรมนาถ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะหัวเมย วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงอุมากร ไกยะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะหัวเมย วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงฐิติมา ลาสุด

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะหัวเมย วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงสันสุดา ลาสุด

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะหัวเมย วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

ลาสุด
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะหัวเมย วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สอนมณี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะหัวเมย วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงปยาพัชร นิคร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะหัวเมย วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงวริศรา อินทร์โจม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะหัวเมย วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงพัชราภา จันทร์เพ็งเพ็ญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะหัวเมย วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยวงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ฮุงหวล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงภัสราภรณ์ กางทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงอภิญญา ตะปดชุม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๘๔
นางสาวเกวลิน จันทร์ลือชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๘๕
นางสาวปยะฉัตร อ่วมลาภเอก

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๘๖
นางสาวสุนิษา บุญหนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๘๗
นายชรินทร์ทิพย์ มูลมาตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๘๘
นางสาวประพิมพร ไชยเชษฐ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๘๙
นางสาวพัชรพร กางทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๙๐
นางสาวสุนันทา คำโพธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๙๑
นางสาวดุสิตตา โสภาไฮ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๙๒
นางสาวพิมนภา สิงวันคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพสวัสดิวิทยา

์

วัดบะหัวเมย  

สน ๖๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงภัทร์ณรินทร์ นวลสิงห์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายวริศร์พงศ์ ซาระวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธิมงคล วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วกันหา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธิมงคล วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงฐิติพร ไชยศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธิมงคล วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๘๙๗
นายภัสกรณ์ วงศ์แสนไชย

๐๑/๑๒/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงปฎิมา สุวรรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมธาศึกษา วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงณภัทร ช่วยรักษา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมธาศึกษา วัดศิริดำรงวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๖ / ๕๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงอริศรา กิณเรศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธาศึกษา วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๙๐๑ เด็กชายโจนัสแฮตริสันต์

เว็ช
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธาศึกษา วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันติยู

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธาศึกษา วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ไกยะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธาศึกษา วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๙๐๔
นางรัตนภรณ์ บางศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนเมธาศึกษา วัดศิริดำรงวนาราม  

สน ๖๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายจิรายุ ศรีจันทร์ฮด

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายธิติพงศ์ ศรีปญญา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายปติพล ศรีจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายพชร มกราเจริญกุล

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงไปรยา บุตรละคร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงมณฑิรา กองลุน

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงมาริสา วงศ์สาพาน

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงวรนุช อาจหาญ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงวลัยพรรณ สุวรรณรอ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงสริตา นามวงศ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงสุณัฏฐา เกษรศรี

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงอภิญญา อุ่นมะดี

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงอารยา อาจหาญ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายโกสิทธิ

์

คิดค้า
๐๐/๐๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายณัฏฐกร ศรีพระจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายพงษ์ฐกร หอมสมบัติ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายภูวดล จันทร์ละคร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงเกตน์สิรี ภูดี

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงจารุวรรณ โคตะนนท์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นิระปะกะ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงชาลิสา จันทะลา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงธิดาพร หอมแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงนันท์นภัส โพสาวัง

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงเบญจมาศ ครามสูงเนิน

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงเบญญาภา สกุลซ่ง

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงปณิตา รัตนพร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงประภัสสร ภูมิลุน

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงภัคจิรา เม้ามีศรี

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงมยุรี เจริญสุข

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงมาริสา ภูโคกยาง

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงรุจิเรข โคตรสำนวน

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงลลิตา สานาคำ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงลักษณ์สุดา อิมบุญสุ

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงวรินธร ต้นศรี

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงสรัญญา ศรีฝาย

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงสิรินดา สีสม

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงสิริยากร คนเพียร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ แก้วเพชร

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงอริสา วิเจดีย์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงอริสา สุวรรณไตร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เทพกัน
๐๐/๐๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

นาลาผาย
๐๐/๐๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงคณิศร มันคง

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงชลดา มาดายัง

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงฑิตยา เพ็ชราชัย

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงนภัสกร โพธิสิงห์

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงนรินรัตน์ บัวศรี

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงนันทพัฒน์ พรมมาลา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงปรียานันท์ บุญเรือง

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงปาริฉัตร นินชา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงปยะภัสร์ ทาชาติ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยะสุราช

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงวรัญญา เชือวังคำ

้

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงวิราวรรณ แสนนาม

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงหาญ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงสิริขวัญ ถือมาลา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ มณทา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงสุทธิดา พิมแพน

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงสุนันธิณี ชัยต้นเชือ

้

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงสุภิญตา เบียดชัยภูมิ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ วงค์หาแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงอัจฉรียา สว่างวงค์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ดาแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายจักรรินทร์ บุญพร้อม

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายธนารักษ์ สุริยสิงห์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๘ / ๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายนันทวัต แสนเกตุ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายนิรุทธ์ ชรินทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายภูมินภัส อินสิงห์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายวีระพงษ์ แดงนา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายศักดา สุทธิประภา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายศุภโชค รุ่งโรจน์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายสรวิศ ผารารักษ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายสหรัฐ จันทรเสนา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายอชิรวิทย์ สายพินิจ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงกัลยาณี จันต๊ะหล้า

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงกุลปรียา ถาบุตร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ชัยมัดชิม

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงธิญาดา นนฤาชา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ รัตน์เนตร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงนำทิพย์ บรรจงปรุ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๘๕ เด็กหญิงระรินทร์ทอง
สุจริต

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสมฤดี ปญญาใส

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายกฤษดา พรมสาร

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายคมคาย โสภากุล

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายจักรพรรดิ เรืองนุช

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายเจษฎา แสนศรี

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายเจษฏาภรณ์ เคนโยธา

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายศตวรรษ จันทร์ดี

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายศิริวัฒน์ การุญ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีพิกุล

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงโชษิตา อุ่นมีสี

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงดวงฤดี ทุมสะท้าน

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงธัญชนก ศรีวรขันธ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงมาริษา คล่องแคล่ว

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงวรรณิกา คงนำ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงศริยา ตะวงษ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงสุจิตรา ศรีวรขันธ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงปยธิดา เบ้าละ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงพัณณิตา คำภูษา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ว่องไว

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงแววดาว คำภูแสน

๐๐/๐๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๐๖
นายกฤษณพงษ์ คำผุย

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๐๗
นายธนกร หันจางสิทธิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๐๘
นางสาวนันธการ แดนดงยิง

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๐๙
นางสาวพรธิตา สายสินธุ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๑๐
นายพิชิตชัย ปนทนานัน

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๑๑
นางสาวมยุรี มาบุญ

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๑๒
นายรุ่งเรืองทรัพย์ ดวงสิมมา

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๑๓
นายวราวุธ เนตรศิริ

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๑๔
นายวิศวกร รักษานนท์

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๑๕
นายสิทธิชัย หล่าศรี

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๑๖
นางสาวสิริกัญญา ทองวาส

๐๐/๐๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๑๗
นางสาวสุทธิดา มูลมะราช

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๑๘
นางสาวสุนันทา ขัตตะมี

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๑๙
นายอธิปตย์ พรหมสุรีย์

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๒๐
นางสาวอรพรรณ สุมารทอง

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๒๑
นายอรรถวิทย์ จิตธรรม

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๒๒
นางสาวอารีรัตน์ วงค์จันทรา

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๒๓
นางสาววณัชยา สมัยบัวสิงห์

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๒๔
นางศุภพิชญ์ ไชยศรี

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๒๕
นางสาวเวศิยา

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๒๖
นางสาวพรสุดา สาขาสุวรรณ

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๒๗
นายสุรารักษ์ ศาลาแดง

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๒๘
นางสาวมัลลิกา จ่าไธสง

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๒๙
นายกิง

่

สุพร
๐๐/๐๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๓๐
นางกิติยา ทองไสย

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๓๑
นางสาวณัฐฎาพร จันทรมณี

๐๐/๐๐/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๓๒
นายอัฏฐวิวัฒน์ คำธะณี

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๓๓
นางวรรณิสา บรรเทา

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๓๔
นายอดิรุจ พิมพ์บูรณ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๓๕
นางษมาวดี จักรโสภา

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายชัชพงศ์ ศรีละวัลย์

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงชลธิชา ขยันการ

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายวิสัยทัศน์ ศรเสนา

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา สุขะหา

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๐ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงขวัญข้าว เฮียงราช

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงธิฆัมพร แก้วดี

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงประภาภรณ์ สันจรเลิศ

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงพรรพษา ใจดี

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน แง่พรหม

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงพัชราภา ศรีถาพร

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงแพรภัทรา อนัคมนตรี

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงภัทรา อินทรสิทธิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงวันนิภา พิทอง

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงวิชุดา ดอกไม้

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงวิราศิณี อุบลพิทักษ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงสุชานรี ผายเมืองฮุง

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุวนันท์ พรมสุริย์

๐๐/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๕๓
นายจีระศักดิ

์

นามวิเศษ
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๕๔
นางสาวธัญญลักษณ์ แสงจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๕๕
นายวราวุฒิ แสนเสน

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๕๖
นายวัชรพล พ่อโคตร

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๕๗
นางสาวไพรินทร์ งับแสนสา

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๕๘
นายกิจจา บุพศิริ

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วัดกุดเรือคำ  

สน ๖๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายอรรถพล สุวรรณเมฆ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายอติชาติ นวกวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายอภิวัฒน์ มีพรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายนัฐนันท์ พิมาลัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายศักดิดา

์

เกิงพิทักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงชมัยพร หัตถสาร

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงกชกร เหง้าน้อย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงไพลิน เศรษฐาไชย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงมลิวัลย์ ศาลางาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๖๘ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ผากงคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายณัฐดนัย พิลารักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ พิมโคตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายธนฉัตร โยธี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายสิริกร ประยูรหาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายยุทธพงษ์ เขือนขันธ์

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายอาคม ชาปา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายสิรภพ ช่วยกายตูม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผาคำจี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงปยาภร ยันนี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา อุส่าห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงณิฐริกา ใครบุตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงดาวนิล เสนาชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงสุดาวดี เศรษฐาไชย

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายภานุพงศ์ เหง้าน้อย

๐๙/๑๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายนพกร พลรัต

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายวีรชน สุผา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายขวัญชัย เขือนขันธ์

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายภูวนนท์ พลรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เหง้าน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายจักรพรรดิ พลรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายจักรพันธ์ ยันนี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายภูริพัฒน์ รุ่งเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายจักรรินทร์ เถาตาจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงสุชัญญาส้ม ส้มแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงพรสุดา เศรษฐาไชย

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงชลธิชา อริยชาติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงสุกัญญา ขวาไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงวนิดา ฤาไกรศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงสุจิตรา เศรษฐาไชย

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายพุฒิพงษ์ ยันนี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายนิลุพล เถาตาจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงประไพพร โสมศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เถรวงค์แก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเซือม วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายณัฐพล ไชยะบิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายศุภกิจ ไพสีขาว

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายธนากร โมธัม

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายวรพิพัฒน์ ครงธิ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายภานุพงศ์ เฟอยงาราช

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงทิฆัมพร พวงใบดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงชลธิดา โนนศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงปยธิดา ฝายลี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ฝูงที
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายก้องกิดากร นามโคตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายจักรกฤต คำปตะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายจิรโชติ มรกต
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายภูแก้ว ทินโนรส

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ สุริวรรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไอยะไกษร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงกฤติยา โนนศิริ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงณรัญญา ฝูงที

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุวรรณโชติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผายเมืองฮุง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงธิรดา ผากงคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงนัชชา ร้อยเงิน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงวนิดา ชาติสูญญา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงพรธิตา แสนสนุก

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายวีรเวช ทีเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงกำไลทิพย์ ดวงศรีจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงอาทิตยา ฟอยไฮหงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงชนากานญ์ ไพยะเสน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายคฑาวุธ ผากงคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงฐิติมา ผลจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายศรายุท วิระมาศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายอภิรักษ์ ฝูงที

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ไพสีขาว
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงปณิดา เถาโคตสี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะยาว วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เลิศแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะยาว วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายอัษฎายุธ เฟองไทย

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายวุฒินันท์ ถาใบศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายตะวัน สุผา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงฉัตรสกล ฟองบาลศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงวรรณวิสา เถือนยศ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ภูมิแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงกัญญานัท ถาใบศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงสุวิมล อุทควาป

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงทิพย์วารี ปราบนวน

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายอนุชา ถากงตา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ เฟองไทย

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายพลากร เศรษฐาไชย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายวุฒิชัย ภูมิแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันละคร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายวีรวุฒิ เถือนแก้ว

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงอุมากร คลังทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงสุวรา เถือนแก้ว

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงณัฐพร ฟองบาลศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงนำฝน ถากงตา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงจิตรานุช ถาใบศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงอนัญญา เฟองไทย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงสิรินยา ยามะณี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงนงค์รักษ์ เถือนยศ

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงลลิตา ยุวบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงสุดาศินี คำพูล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงพรพิมล เถือนแก้ว

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงพินิสา แก่นดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงนวลปราง หัตถสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงพรภิมล บัวนา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายภาณุวิชญ์ ทรายคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายธิติกร อุดมโภชน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงมยุรา ใครบุตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงสุวดี เจริญดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงธวัลรัตน์ อำมะลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายฐิติวุฒิ แก้วพาดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงภัทรสุดา พิมทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายจักรรินทร์ ใครบุตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงจิรายุพร โพธิละคร

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงชญาดา โสมสุพิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ คันทะราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงนภาพร งิวไชยราช

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงพิราอร โคกทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงวราลักษณ์ คุณสิงห์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๗๙
นางสาวสิริวรรณ ไชยบิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๑๘๐
นางสาวทิพประภา วรวงปา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๘๑
นางสาวเบณจพร อุ่นปง

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๘๒
นางสาวปวันรัตน์ งิวโสม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๘๓

นางสาววลัยรักษ์ คำเกาะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๘๔
นางสาวอินทร์ทุอร แง่มสุราช

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๘๕
นางสาวชุติมนทน์ ใยแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๘๖
นางสาวรัตติยา สายธิไชย

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๘๗

นางสาวศิริขวัญ จามน้อยพรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๘๘
นางสาวธาริณี วรวงปา

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๘๙
นางสาวภัทรรินทร์ จันทร์นวล

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๙๐
นางสาวภัชจิรา เศรษฐาไชย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๙๑

นางสาวกนกพร แสงแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๙๒
นายอัษฎา ไชยเทศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๙๓
นางสาวอินธิรา ฮาบสุวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วัดอุดมรัตนาราม  

สน ๖๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายทินภัทร พรมอุดม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายอภินัทธ์ ไชยพิคุณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายญาณพัฒน์ สิงห์สนธิเดช

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายภูรินทร์ อุตรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ช่วยรักษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายโชคภิวัฒน์ คอนธิเสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายธนกร ช่วยรักษา

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายกฤตย์ปกรณ์ แก้วฝาย

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงพรรณวดี รัตนวงค์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงธิดาภา บุญชาญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงสิริวิมล พรมบุญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายวิมล บุญชาญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายทวีชัย ศรีสมัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายทักษ์ดนัย โต่งจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายพายุ ศรีสมัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายพิสิษฐ์ บุญชาญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายวัชกรณ์ พิมพ์วงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายวัชรินทร์ บุญชาญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายสิรวิชญ์ คงหอม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายอลงกต บุตรสุวรรณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงจารวี อินธิราช

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงณัฐรุจา ขาลดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงนฤมล ไชยภูมิ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงปาริตา เชิดชู

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงมลทิพย์ กุลภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงกนกพร บุญชาญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงวราพร ศรีสมัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงสายธาร บุญชาญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงรัตติญา บุดดีขันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายวัชรพงษ์ ปลาสด

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงอัชชรา อ่อนศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงพิยดา ภูผานิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงกุสุมา โคตระ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงธัญภัส เข็มทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายวุฒินันท์ โต่งจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายดนุเดช แสงชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

บุญชาญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายปฏิภาณ บุญชาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายรุ่งตะวัน ไชยพิคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายณัฐพล ช่วยรักษา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายกฤษดา ผ่องใสศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายภูริเดช พิมพบุตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายภูริพัฒน์ บุตรสุวรรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงจุราลักษณ์ ศรีสมัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงมลธิชา บุตรสุวรรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงกัญชพร กันแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงกุลธิดา บุตรเปยน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นิลนะมะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงกิตติวรา ธรรมรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงทิพย์วรา กาพรมวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงนภาพร ช่วยรักษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วังคะฮาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีสมัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายจิรเมธ ศรีสมัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายนนริพัฒน์ เยาวเรศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายกรวิชญ์ ปงอุทา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายพัณณกร สังวร

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายภาคิน ศรีสมัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายราชัน บุดดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายกรกฎ สอดสี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

โพธินะ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงสุพรรษา ช่วยรักษา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ดอนคูน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญขุนทด
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงภัทรานี บุตรสุวรรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงมุทิตา บุตรสุวรรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงปฐมาพัฒน์ บุญชาญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงเมธาพร โกฏิแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงเมธาวี โกฏิแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงทัศนีย์ ปงอินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงภาวิณี ศรีสมัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงญานิสา ปงอุทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงลักษณารีย์ ใครบุตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายวีรภัตร พิมพ์พงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายวินัย แสนทวีสุข

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม วัดปาชุมชนพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายกฤติพงษ์ ชัยบิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ จำรักษา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายธนา แจ่มสุวรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายบวรพล วังใจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายภัทรพล เถือนแก้ว

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายภานุพงษ์ จุงอินทะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายภูวดล จำรักษา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายวงศกร สมสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ ผมประทุม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายอนุวัฒน์ จามน้อยพรหม

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายโอภาส แจ่มสุวรรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงกฤติยา จองลีพันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงเขมิสรา โพวงค์สา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงจินต์จุฑา สาคูณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงชญานิศ ศรีเมือง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงบัญฑิตา บุญประเสริฐ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงพรนภา พวงพัว

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงภัทริน จามน้อยพรหม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยวัง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงสุปวีณ์ งิวไชยราช

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงอลิตตา จำรักษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา งิวไชยราช

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายสุภนัย ทิพย์ทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายพัทธพล ชาสงวน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายณัฐพงค์ พุทธามาตย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายทิชัย อุปพงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายเลิศธรรม มูนตรีเสา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

จำรักษา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงธัญสิริ ลิทาศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงปณิดา ผายสียวน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายภูริพัฒน์ วิเศษชู

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา จังจันสี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

ลาสุด
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายธินกร จะรีศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายพรรณกร แจนโกนดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายพสุธร ผายสียวน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายภาคิน จอนหอมเฮ้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายภูดิศ จอนหอมเฮ้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงพรชนก ขัดทรายขาว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายภูมินทร์ เจินยุหะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายยุทธพงษ์ แจนอาษา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายสหรัฐ จรหอมเฮ้า

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงดวงดาว เหลาโพธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงทักศินา เจินทำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงนุตประวีณ์ เจินยุหะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายเกือกูล

้

จุลขันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาน้อย วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายนครินทร์ สุวรรณจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาน้อย วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายพิเชษฐ์ สุวรรณจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาน้อย วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายธำรงณ์ชัย อ่อนจงไกร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาน้อย วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายวรพล สุวรรณจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาน้อย วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงวริศรา สุวรรณจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาน้อย วัดปานายอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายสันติสุข สมไว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาน้อย วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายกิตติภพ นันทะวงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาน้อย วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายภูมิรพี ทองลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายกฤษฎา มุงธิราช
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายวิศรุต มาจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายศราวุฒิ ภูสังกาศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายวัชรพงษ์ สำรองพันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สำรองพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายกรวิชญ์ กวานปรัชชา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายธีรภัทร วงค์ประสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายพงษกร ราษี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายธีระวัฒน์ ศรีสมัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายธนภัทร ภูธร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงอภิวรรณ แสนภูวา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงธนภรณ์ เเก้วฝาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงอติพร เปาทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงอรทัย เเก้วฝาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงวรัญชญา แนนไชย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงวาสนา พรมแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงดารินทร์ พรมแสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงบุศราคัม ชวดทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงณัฐณิชา วงค์เทราช

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงณิชา พรมแสง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงณัฐสุดา หาญเวทย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายณรงค์ชัย พรหมแสง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายอัครพงษ์ จักรสุวงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายโอม บัวพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายคณาวุฒิ ผายพันธุ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายสิทธิชัย คำโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายพัสสนุพงศ์ ทองภาส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายณรงค์เดช เหมัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงประภัทรศร อัตรศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงรวิสรา ใจอดทน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงสุกัญญา ผ่องใสศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงนริศรา มูลจักร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงสมฤดี สีเมืองปุน

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงพิริสา พรมแสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงกานต์มณี คำมุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายอนิรุธ ชูทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายพัฒนกร คิดโสดา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงอลงกรณ์ เคนไชยวงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายพีระพงษ์ สุขเจริญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายจิระวัฒน์ ไชยเทศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงจินดารัตน์ ไชยเทศ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงนิตยา นามเสาร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงปทมา ไชยเทศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายอภิศักดิ

์

กวานปรัชชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายอภิชาติ ประสงค์ดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายวินัย เหง้าน้อย

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายไกรวุฒิ ประสงค์ดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดปานายอ  

สน ๖๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงฐานิดา ขันธวิชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงธัญชนก เกตุพยัคฆ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายชลวิทย์ เชือตาพระ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงณัฎฐิชา อัมพรทิศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงณัฐธิดา วงศรีชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายณัฐภูมิ โทราช

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายธนกร แวงวัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญรักษิต
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายนิติภูมิ โพสาวัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๘๐ เด็กหญิงประกายแก้ว
ใยบำรุง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายภานุพงศ์ สุวรรณชัยรบ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงมณีมนท์ แวงวัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงลักษิกา เผ่าผม

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงวรัชยา เอ็นดู

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงวิมลสิริ ภูดวงจิตร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงสิดาพร สายคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงสุจิตาพร เดชขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายเจนตพล หัสดร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงจุฑามาศ โพสาวัง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายณัฐวัตร สุตาติ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงพิยดา สารีสูนย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงลลิตา ไตรคุ้มดัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายวาคิม อุปรีย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายสุรชาติ เกือทาน

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปางจักร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงเพ็ญพร คชมณี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำตัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายนนทพัฒน์ มาตราช

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายมิงเมือง

่

ไชยสีหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงวิภาดา อุดมสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงกรวรรณ โพสาวัง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๐๒
นางสาวบุษยมาศ โพธิราช

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๐๓
นางสาวประภัสสร แวงวัน

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณชัยรบ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายทัศนัย ศิริขันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงชลธิชา ชำนาญฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงพรชิตา ศรีภักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงนวลศิริ ใยแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ แสงเรือน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายณัฐพันธ์ ตุวันแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายนลธวัท กระพุทธา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายพรรณเพชร สุวรรณไชยรบ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายวุฒิชัย เหลาทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายเสกสิทธิ

์

พรหมกสิกร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สาริวงษา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงณัฐพร สารบรรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงปฏิภัทธ์ พันนุราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงสุนารี กะพุทธา

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงอรทัย ยะพลหา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายกษิติ สมอออน

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายชาญณรงค์ สังเวียนวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายไชยา ผากงคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายรัฐนันท์ โกสิงห์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงบุษบา จันทเกตุ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงปยะนุช ดอนบุรม

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงอมรทิพย์ ทาพิมพ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงอรทัย สัพโส

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๒๘

นายเกียรติศักดิ

์

สังเวียนวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๒๙
นายรวิโรจน์ คำสุรีย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๓๐
นายเอกลักษณ์ ทัศพงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๓๑
นายวรัญู สุวรรณชัยรบ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายณัฐพิจักษณ์ เหลาพรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายนิติรัฐ สุวรรณศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงจารุนันท์ กาญบุตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงชลลดา คนซือ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ มาตราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงปณฑิตา เหมะธุลิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงเพชรลดา กวีพิชชาพัชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงศศิประภา สติยศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายเดชาพล พุ่มกุหลาบ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายอานนท์ ฝายบุตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมเมฆ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ สีมี

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงชลธิชา วังภูมิใหญ่
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงศันศนี ประสมคุณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงสุภัฒตา แทบท้าว

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญรักษา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

อุ่นฤทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายดนัย พืนบาตร์

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายธนพนธ์ สุโภชน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายเนติธรรม ทิพย์มณี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ดรวิเศษ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กิวราชแยง

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายศุภสัณห์ ผ่องพรรณวิบูล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงศิรัญญา สุราราช

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงศุภารัตน์ รัตนกร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงสิรินันท์ กระโจม

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายเกียรติชัย สมพมิตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายธนภัทร กลินหอม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายนฤนาท แสนศรีแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงณัฐพร สมจิต

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงณัฐมน สุดตาซ้าย

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงพรวลัย ญานเสถียร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงพิยะดา ใครบุตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงภัทกัญญา สีละพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงลลิตา อุปโคตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงสุปราณี วังชา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายภาณุ ธรรมศิลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงภัตณิดา ผ่านพล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มาตราช

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายธัญญบูรณ์ แสนสีแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงนราภรณ์ นนทสุทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงนันทการณ์ กันทะคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงปนัดดา ธรรมชาติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงสิรินารถ ก้อนอินทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายสุรเกียรติ เผ่าผม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงกาญจนา กองราช

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ เจริญไชย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงปณิดา ยุวบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ สัตถาผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ พิมสาร

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองบุญมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายเจตพล หาญดา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ น้อยนาง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงฐิติพร อินธิจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงปยฉัตร ไชยยศ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แย้มเกษตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงสุภัทรา ศรีไชยวาลย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายณัฐพล เสรีภาพ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายนครินทร์ ชินโน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายพิตรพิบูล ศูนย์จันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายวีรากร สิงห์ทองชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายเสกสรรค์ มงคลล้อม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงกัญจนพร ไตยวง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงจิระดา สัพโส

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงปะวันรัตน์ ถีถ้วน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงปาลิตา เพียตัวผู้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงพัณณิตา คำด้วง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงศิริพร แสนสีแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงอรไพลิน ลีทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงอรอุมา คำไพ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายณัฐพนธ์ วงศ์ศรีลา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายณัฐพล ทองแสง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายธนโชติ นามแสน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายนฤพล คำภาวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายพิพัฒน์ สดชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายศรเทพ ดาทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงธิติกาญจน์ จองระหงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร พลภูเมือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงศิรินทรา ผาอินทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงศิริพร นามแสน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายภัคพงศ์ ไชยรา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงกันตพร ทิพยเลิศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงเภตรา แพงภูงา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายไกรยุทธ คะสีทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายภาติยะ ยนต์จอหอ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายสุรจิตร แก้วดวงดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายเสฎฐนันท์ พรมบุตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายอัศนี โอตพล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงกนกรดา ศรีเทพย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย ธรรมเนียม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ขันชะลี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สายลี

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงณัชชา พานจำป

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงธิสุตา นันทา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงแพรทอง โพธิสาวัง

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงศิรประภา ออมสิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงอภิชญา มาท้วม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หาญคำอุ้ย
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายจักรพรรดิ

์

คุณสมบัติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายธัญวินทร์ ศักดิสิริวรกุล

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายวัชรากรณ์ สายแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายสุริยา คะสีทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายอรรถชัย ชงกลาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงกิติมา บุญยาน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงจิราวรรณ หนูแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๓๗ เด็กหญิงฉายาณพรรณ
ปรางค์แก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงชญาดา คำเทียง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงญาณิศา บุญยาน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงพรนภา สุริยภูมิ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงพรรษา ไชยรา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุทธวงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงศิรินยา สันทาลุนัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงศุภกาญจน์ เกษเพชร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายขรรค์ชัย ขันธ์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายปฐพี พระศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ เหมือนเพ็ชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงกุลสตรี เจริญชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงชนิสรา มุจรินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงพรชิตา อุ่มภูธร

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงพีรญา อาษาสร้อย

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงภิญญดา ภูมิประโคน

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงศิรินทร์ญา มัททวีวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงสุจีรา นาเมืองรักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายภราดร คะศรีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายอวิรุทธ์ อุ่นสากล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงฐิติชญา อินธิจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงปราริญา อาษาสร้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงพิมพ์พร สมจิตร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงวรรณิษา ก้อนด้วง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงศรัญญา ผดากาล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงศิวัตรา ใยบัว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทัศนพงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงเสวภา สุทธิอาจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงกมลพรรณ วันโนนาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงกัลยาณี บุญไสย

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงขวัญศิริ วิฬุละหิต

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปาระพิมพ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงนิภาพร คุณละ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงวรัญญา ประเทพา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงวันเพ็ญ ขันละ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายกฤษกร ศรีสร้อย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายเกษมสันต์ สุภาทิพย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายนวพล ภูมิพัฒน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายวชิรพงศ์ กุละนาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายเจษฎา เหล่าก้อนคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา มาตะรักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงณัฐวรา ทองพราว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงอนันตยา โยมเงิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายคฑาวุธ นามวงศ์เนาว์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายเจตริน งามสุขศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ลีทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา ผาลิชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายครองศักดิ

์

วะทันติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายจาฤพรรณ ดรโชติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงปราณปรียา สัพโส

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงพชรพร ทิพย์เนตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงวรพิชชา มันคูณ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงศรุตา ศรีดามา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงสุวนันท์ สุขเกิด

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณเทน

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงปานชีวา สุทธิอาจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงวาสนา ประจักษ์วงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงสิริยากร ก้อนอินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงอนิสรา ลีทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงชนาการ จันทร์มาลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงนภสร ช่างนิรันดร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงประณิตา แก้วมุงคุณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงวรรณวิษา บุตรเพ็ง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงสาริณี ชาติชำนิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา สมผล

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงอนัญญา พาเสน่ห์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงอริสา ทองกัลยา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายฐิติกานต์ วรวะลัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายภาสกร ต้นงาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงจีรญา ประทุม

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา โพสาวัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงภัทรา ชาลีวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงรักหทัย คุณาพรม

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ มาลาทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงจตุพร มะโรงชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๑๓
นางสาวขนิดา ธรรมชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงมนัสวี แวงวัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงอริตา รักษากิจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงอัญญาภรณ์ สุกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงอินทิรา ศิริบูรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายฐานันดร รุจิชิตร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายศรุติ กาญบุตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงกุลนิภา ทิพย์บุญผล

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงฐิติมา ศรีสร้อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๒๒
นางสาวบุรีรัตน์ สอนสิงห์ไชย

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๒๓

นางสาววรัชยา ชัญถาวร
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๒๔
นางสาวกัญญาพร ต้นประเสริฐ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๒๕
นางสาวศิวพร ปดภัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๒๖
นางสาวกานต์ธิดา ทิมาทัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๒๗

นางสาวพรมโมรี หน่อแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๒๘
นางสาวศรัญญา สมผล

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๒๙
นางสาวดวงยิหวา คำคูณเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๓๐
นางสาวนภัสรา สังกฤษ

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๓๑

นายชาคริต ประสานศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๓๒
นางสาวอารีญา นระศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๓๓
นางสาววรรณภรณ์ ไพรีรณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๓๔
นางสาวภานรินทร์ สัพโส

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๖๓๕
นายกล้าณรงค์ สพลาภ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๓๖
นางสาวชลิดา คำภูแสน

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๓๗
นางสาวปราวีณา บุญสน

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๓๘

นางสาวดาราวดี มีพรหม
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๓๙
นางสาวพรจิรา บัวขาว

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๔๐
นางสาวพัทธมน นรสาร

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๔๑
นายภานุพงศ์ เชษฐสุราษฎร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายฐาปกรณ์
คูณทองคำเจนกิจ ๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๔๓
นายคณิต ชาดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๔๔
นายสมชาติ อินทรภูมิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๔๕
นางสาวกัญญารัตน์ ละวิรส

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๔๖

นางสาวฐานมาศ วิถี
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๔๗
นางสาวนนฐกร แก้วตรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๔๘
นางสาวนิรมล พวงพิลา

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๔๙
นางสาววรินทร ซองทุมมินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๕๐
นางสาวศศิธร นวลตา

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๕๑
นางสาวอรพิณฑ์ สุทธิแสง

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๕๒
นายฐิติพงษ์ พัสรางกูล

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๕๓
นางสาวณัฐธยาน์ เครือจำปา

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๕๔
นางสาวธัญญลักษณ์ บุตรชาติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๕๕
นางสาวพิรดา อุ่มภูธร

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๕๖
นางสาวสุรภา แสนบุญรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๕๗
นางสาวอารียา จันทร์หล้า

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๕๘

นายนาวี สัพโส
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๕๙
นายกรดนัย ศรีสร้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๖๐
นางสาวแพรวา เหลาพรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๖๑
นางสาวศรินทิพย์ สีหราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๖๒
นางสาววณิศราภรณ์ ก่อแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๖๓
นางสาวมัชฌิมา พิศมัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๖๔
นางสาวสาริณี สวัสดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๖๕
นายเกียรติศักดิ

์

วิเชียรชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๖๖

นายพงศ์ศิริ สุขะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๖๗
นายภูมิศักดิ

์

สิงห์ขันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๖๘
นางสาวจิระธิดา ศรีเมือง

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๖๙
นางสาวศิโรรัตน์ ซ้ายเส

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๖๗๐
นายสุริยา สมผล

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๗๑
นายอภิวัฒน์ ไพศาลธรรม

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๗๒
นางสาวเกศรินทร์ ศรีสร้อย

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๗๓

นางสาวสุธาทิพย์ มีทองแสน
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๗๔
นางสาวอรปรียา ฮุงหวน

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๗๕
นางสาวนำฝน จันทะสน

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๗๖
นายธีรศักดิ

์

เอนไหลฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๗๗

นายวีรภัทร ศรีสร้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๗๘
นางสาวสลิลทิพย์ ฮุงหวน

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๗๙
นางสาวนริศรา วงศ์อนัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๘๐
นายศราวุธ ราสุ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๘๑

นางสาวสุนิตา สุวรรณชัยรบ
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๘๒
นางสาวภัสธัญ อ่อนสุระทุม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๘๓
นายยุทธนา ลีทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๘๔
นางสาวพรพิมล สุวรรณศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๘๕

นายพงศกร สีลารักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๘๖
นางสาวกัญญารัตน์ ชาคำสัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๘๗
นางสาวทิพยรัตน์ ธิวะโต

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๘๘
นางสาวธารริกา สัพโส

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๘๙ นางสาวพิมพ์ชนกมาตา
กุดหอม

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๙๐
นางสาววันนิสา กุมารสิทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๙๑
นางสาวกชพรรณ ศรีหาพุฒ

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๙๒
นางสาวธารทิพย์ แก้วมุงคุณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๙๓

นางสาวสรัสรัตน์ ผดากาล
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๙๔
นายเจษฎา นาเมืองรักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๙๕
นายชลสิทธิ

์

อินทร์กรำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๙๖
นายชวรักส์ ประจักษ์วงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๙๗

นางสาวจีรพัช สุจริต
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๙๘
นางสาวปริญญาพร เกตุวงษา

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๖๙๙
นางสาววรรณภา ภูสมสาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๐๐
นางสาวศศิธร ผาริวงค์

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๐๑
นายธไนศวรรย์ บุตรชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๐๒
นายอนุชา กุลทะนา

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๐๓
นางสาวนันท์นภัส กลินหวล

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๐๔
นางสาวรุ่งธิดา ฟองมนต์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๗๐๕
นางสาวจินดารัตน์ มีบุตร

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๐๖
นางสาวธิราภรณ์ จันเพ็งเพ็ญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๐๗
นางสาวเบญจวรรณ พรมพินิจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๐๘
นางสาวปาริชาติ อินกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๐๙
นางสาววิจิตตรา

เหมือดเขือนขันธ์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๑๐
นางสาวกมลมาลย์ สัพโส

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๑๑
นางสาวศรินาถ จางวาง

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๑๒

นางสาวอนิศรา ขุมเหล็ก
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๑๓
นางสาวทัตชญา ทองประทุม

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๑๔
นางสาววราภรณ์ ศรีเทพ

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วัดหนองนกกด  

สน ๖๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายศุภกานต์ จันทร์งาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงพิชชาพร บุญเทศวงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายอดิเทพ พิมพ์ปรุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

บุญพูล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายธิวาทร ศรีวะอุไร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายสุวรรณรัตน์ คำริน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายศรายุทธ ประทุมมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายเจษฎาพร ชัยพงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงศรัญญา วงศ์สามารถ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ บุญเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงอังศวีร์ เอนไลยฤทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ นันทะชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดียิง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงกรกมล แย้มงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงวริษา ศรีหอมรืน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงวีราภรณ์ อุปสัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงสิริวิมล ทิพย์ทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงเจนจิรา ดำบุญมา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงสิรินาฏ บุญเรือง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายเจตพล ฤทธิ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงชลดา บุบผาโท

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายนภัสกร จิตธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงเบญญาภา อันไกรษร

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ วงศ์สง่า

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายอนุชา บุญหาร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายธนกฤต ไชยรบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายสินวัต เกตุแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายชนสรณ์ โพธิกมล

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ ยงพรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายนรภัทร สุนารักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงณัฐณิชา เชือหอม

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงพัณณิตา สวัสดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงจันทกร ใจชุ่ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงจิดาภา จันนัน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงกัลยากร ไชยบุตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงอรญา ไตรยงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงนภัษรินทร์ ฟนภู
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงนิภาพร เวียนสันเทียะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงโสภิตนภา วงค์คำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงสุชาดา สุตตะมา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ คันธะนู
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงสุจินดา บุญเรือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก่นท้าว

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิตาก

์

วัดวีระธรรม  

สน ๖๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงศุภาวรรณ เสนานันท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงพรลดา เพชรฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงณัฐริกา จันทกิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงธนพร โยธา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงวิจิตรา ตอนใต้

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงศรัญญา อัศวะภูมิ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงโสภาลักษณ์ ชายทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงอภัสรา แวงวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายกฤษณะ พันธ์วงศา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายธนภูมิ นามคาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงวิภาวดี เข็มอุทา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงสุพรรณี เกษรมาลา

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายกิตติชัช บุตรประสาร

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายธนศักดิ

์

เหลือหลาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายปฎิภาณ แสงใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายพงศ์พล วิชาเดช

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายอมรเทพ พันธ์คำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงกัลย์สุดา ชัยนคร

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงจิราภา ภิญโญจิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงฐิดาภา นาเหลากลาง

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงฐิติพร หมันคูณ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงนนท์ธิชา ผลจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงนิรชา จันทร์หอม

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงปณิดา ทองผา

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ เกล้าพิมาย
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงรัตนา อารีย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงศรุตา จันทัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงสุภาวดี ศิริทองสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงอนัญญา พูลเพิม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายจักริน ต้นเพชร

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายณัฐพล ชืนชม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ชูบุญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายพีรวิชญ์ ดาสีวังปา

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายวรัญู อิมพรมราช

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายศรัณย์ภัทร อรบุตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงณัฐวิกา เกษรมาลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงนิตยา หอมพันนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงพรปรีดา พิมบุญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงเสาวภา ทองทำมา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงอุไรพร คุณทะวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงกุลธิดา โกยรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงฐิติวรดา ขาวมะลัง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ วันดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงสุนิตา นามเดช

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เจริญสว่าง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๐๔
นางสาวปวิณา หล้าศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๐๕
นางสาวณัฐธิดา ดวงดารา

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๐๖
นายอภิลักษณ์ เชือแก้ว

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๐๗
นางสาวประฑิตา ขุราษี

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๐๘
นางสาวนรีกานต์ ชัยจักร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๐๙
นายศุภวิชญ์ หมันคูณ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๘๑๐
นายณัฐวัตร จันทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๑๑
นายนนทวัฒน์ ขันทะโคตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๑๒
นายยสุตมา จันทะรส

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๑๓

นายศราวุฒิ พาเสน่ห์
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๑๔
นายสิทธิพร หอมพันนา

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๑๕
นายหัตถพล สุนทร

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๑๖
นางสาวชุติมา พร้อมใจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๑๗

นางสาวชลธิดา แก้วสมบัติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๑๘
นางสาวรจนา สีสวาท

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๑๙
นางสาวจิตประภา นิลผาย

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๒๐
นายสุข หงษ์โรจนวิวัฒน์

๐๗/๐๔/๒๔๙๘

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๒๑

นายเฉลิมศักดิ

์

สูตรไชย
๐๘/๐๒/๒๕๐๐

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๒๒
นายสุรพล ชมศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๐๓

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๒๓
นายบุญอาจ แก้วบัวสา

๐๑/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๒๔
นายพยุง วังหนองลาด

๐๔/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๒๕

นายยุทธศักดิ

์

ชูกลิน

่

๐๓/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๒๖
นายพิทักษ์ ศรีสมัย

๑๕/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๒๗
นายชัยณรงค์ นันทราช

๐๔/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๒๘
นายไกรเชษฐ์ บึงสุวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๒๙

นายเมธี วงษ์ล่าม
๒๓/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๓๐
นายพิษณุ เจริญรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๓๑
นายปฐมพงษ์ ปานคง

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๓๒
นายวรวัฒน์ ชินคำ

๑๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๓๓

นายอนุชา กาญจนชูเวช
๑๒/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๓๔
นายเชิดชัย ก้อนมณี

๒๓/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๓๕
นางสาวประยูร นะคะสอน

๐๑/๐๘/๒๕๐๘
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๓๖
นางเกสร แก่นโพธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๑๐
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๓๗

นางคำเสถียร บุตรโต
๑๘/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๓๘
นางหวานเย็น สุทธิอาจ

๐๓/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๓๙
นางพิสมัย กาสุริย์

๑๙/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๔๐
นางสุวิชา ปกครอง

๑๐/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๔๑

นางสาวฤทัยรัตน์ ไชยยงค์
๑๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๔๒
นางสาววิทูล แสงโยธา

๑๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๔๓
นางอริชรา ไชยวงศ์ษา

๐๒/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๔๔
นางสาวมนัญชยา ต่อนสุรา

๐๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๘๔๕
นางสาวดวงพร สิมพันสอน

๑๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๔๖
นางสาวนิภาพร ชานันโท

๑๔/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๔๗
นางสาวจิตตา นามกุล

๒๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๔๘

นางสาวบุญนำพา สุชัยสิทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๔๙
นางสาวศิริรัตน์ แกมขุนทด

๒๙/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๕๐
นางสาวปยะพร แหวนแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๕๑
นางสาวกุหลาบ เพียแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๕๒

นางสาวสุนีย์ เปอินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๕๓
นางสาววรรณภา หมืนพรม

่

๐๓/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๕๔
นางสาวนุชจรี ตรีเดช

๐๖/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๕๕
นางสาวกัลยา สานนท์

๐๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๕๖

นางสาวดาวนภา เกตุตานันท์
๐๖/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๕๗
นางสาวอภิวันทน์ กงกาหน

๐๕/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๕๘
นางสาวรัศมี บุราญลือ

๒๘/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๕๙
นางสาวเจนจิรา จันทร์ทอง

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๖๐
นางสาวอัจฉรา นาชัย

๒๓/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๖๑
นางสาวชลิตา แง่นาเหนือ

๒๑/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๖๒
นางสาวปนัดดา พาเสน่ห์

๐๓/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๖๓
นางสาวนำทิพย์ แสงชาติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๖๔

นางสาวศิริลักษณ์ สวัสดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน วัดปาชุมชัยพัฒนา  

สน ๖๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายธนาธิป อุรารส

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงสุพิทธยา บัวพรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงนิรชา ศรีจูมลาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงธนาพร สมปาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงพรนภา ไขลายหงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงนภาพร วงศ์สกล

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงอารยา งอยจันทร์ศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงศิริคุณ จันทร์อุบล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงศริญญา ทาศรีภู

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงวนิดา ชัยเสนา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายกฤษฎา ชิวแพร

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงสุนิษา แก้วมะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทรังษี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทรังษี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงธนพร เจริญกิจวิบูรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๘๘๐
นายภคพัฒภูมิ ธรรมนันท์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ยตะโคตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๘๒
นายภูธเนศ กิวลาดแยง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๘๓

นางสาวณัฐฑิพร พรามณีย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๘๔
นางสาวกนกอร ภารประดิษฐ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๘๕
นางสาวปยธิดา หมืนมา

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๘๖
นายพงษ์เลิศ พรหมโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๘๗

นายนวมินทร์ นามวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๘๘
นางสาวดวงพร มีผล

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๘๙
นางสาวกุลณัฐ ฮามพันธ์เมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๙๐
นางสาวกนกนภัส โคตรธรรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๙๑

นางสาวพิยดา ม่อมพะเนาว์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๙๒
นางสาวชลิตา อ่อนชืนชม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๙๓
นางสาวณัฐพร ศรีคำดอน

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๙๔
นางสาวปาริเนตร ประทุมพร

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๙๕

นางสาวอรกัญญา คะมุง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๙๖
นางสาวพรทิตา ชานุชิต

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายณรงค์เดช โว้วงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงอนุชสา จ่าวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๘๙๙

นายพัสสน ไผ่ตาแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๐๐
นายนิธิกร อินทร์เพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงนันธิดา นิครหล่อน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๐๒
นางสาวอารียา บุระเนตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๐๓
นางสาวอังกราบต์ นงค์แสน

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๐๔
นางสาวพรนิภา หาญจำปา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๐๕
นางสาวกัญญาณัฐ กำเกียง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๐๖
นางสาวเยาวเรศ มุลทาเย็น

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๐๗
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๐๘
นางสาวกัญญารัตน์ สุสขขัง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๐๙
นางสาวทิพรัตน์ เภาโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๑๐
นางสาวอุบลวรรณ เทียมดวง

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๑๑

นางสาวสุกานดา พลวงค์ษา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๑๒
นางสาวกานต์ทิตา นาคะจารย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๑๓
นางสาวอรวรรณ สหจิตตา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายธนากร รองเมือง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๙๑๕
นายเกรียงไกร กินรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๑๖
นายมงคลชัย ศรีมงคล

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๑๗
นายศักดิสิทธิ

์ ์

โสภาจร
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๑๘

นางสาวเกวลิน นนสะเกต
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๑๙
นางสาวจิราพร คำสุขุม

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๒๐
นางสาวสุพัตรา โพธิศรีลา

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๒๑
นายปยะมิตร หาญจำปา

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๒๒

นายอภิสิทธิ

์

กรพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๒๓
นางสาวเฟองฟา ปองคำศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๒๔
นางสาวกุลณัษฐ์ เรือนธรรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๒๕
นางสาวเอมมิกา แก้วชุมภู

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๒๖

นางสาวชรินรัตน์ มนต์อินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๒๗
นางสาวนำผึง

้

วงษ์แสนอาจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๒๘
นายทรงสิทธิ

์

ฮมผาราช
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๒๙
นายศิวพรหม ต่ายเนาว์ดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๓๐
นางสาวอินทิรา นานาวัน

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๓๑
นางสาวอาทิตยา ทุมเชียงเข้ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๓๒
นายทรงพล ใยเพ็ง

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๓๓
นายปริญญา คำสงค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๓๔

นางสาวณัฐวรรณ ผ่านสุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๓๕
นางสาวจรรญานิล กรพันธุ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๓๖
นางสาวทิพยมณี แสงพรหมชารี

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๓๗
นางสาววรรณษา อัศวาวุฒิ

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๓๘

นางสาวญาดา ยะไชยศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๓๙
นางสาวอัปสร ราชราชา

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๔๐
นางสาวอัปสร กงลีมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๔๑
นายธนากร ศรีนาค

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๔๒

นางสาวกาญจนา พังคา
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๔๓
นางสาวชนาภา บุญพินิจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๔๔
นางสาวประกายแก้ว โพธิโคตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๔๕
นางสาวดลนฤมล ยืนมายุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๔๖

นางสาวปยะธิดา เดชธิสา
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๔๗
นางสาวปรียาภัทร บุญทอน

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๔๘
นางสาวปาริชาติ ทับทิม

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๔๙
นางสาวรัชนีกร สรัคคานนท์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๙๕๐
นางสาวพนิดา นนท์ไพรวัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๕๑
นางสาวชนิดา สุทธิเสน

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๕๒
นางสาวภูรดา สาวงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๕๓

นางสาววรีญา อุตรศาสตร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๕๔
นางสาวธนัชชา คำตะลบ

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๕๕
นางสาวอาทิตยา สู่สุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๕๖
นางสาวนภัสวรรณ ลาแสดง

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๕๗

นางสาวอารยา คำภูษา
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๕๘
นางสาวณัฐริกา วงศ์ประชา

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๕๙
นางสาวจิรัชญา นนท์สะเกตุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๖๐
นายภูมมินทร์ ไพศาล

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๖๑

นายกฤติพงษ์ สุภาจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๖๒
นายตระกูล ฆารพล

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๖๓
นายยศกร กางทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๖๔
นางสาวณัฐกานตร์ มุงธิสาร

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๖๕

นางสาวกัญญาณัฐ สอนสูญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๖๖
นางสาวปยะฉัตร ปลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๖๗
นางสาวขนิษฐา หาญจำปา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๖๘
นางสาวยุคลธร พังแสงสุ

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๖๙

นางสาวปริฉัตร ใยลีอ่าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๗๐
นางสาวมาริณี อินธิกาย

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๗๑
นางสาวณัฏฐาเนตร ไชยงาม

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๗๒
นางสาวอัยดา โคตรวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๗๓

นางสาวภาสินี กงแก่นทา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๗๔
นางสาวณัฐกานต์ วงศ์กาฬสินธุ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๗๕
นางสาวประภัสสร ศรีมุกดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๗๖
นางสาวยศวดี ฮ่มปา

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๗๗

นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๗๘
นายนุกูล ดงภูยาว

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๗๙
นางสาวภัครมัย มุงคุณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๘๐
นางสาวดาริกา ดีฝายมาตย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

สน ๖๕๖๐/๑๙๘๑

นางสาวผกาแก้ว ทาวังราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๗ / ๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๖๕๖๐/๑๙๘๒
นายอัมรัตน์ มิตพมา

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดปาสุทธาวาส  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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