
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๐,๑๑๘ คน ขาดสอบ ๒,๕๑๙ คน คงสอบ ๗,๕๙๙ คน สอบได้ ๔,๓๓๒ คน สอบตก ๓,๒๖๗ คน (๕๗.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงวรัญญา ศรีทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงวนิดา จำปามี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงสุทัตตา นาคเสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงฐิตาพร คำเมืองโม้

๒๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงวิศรุตา เสน่หา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงสวรรยา เรืองนาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงวรารัตน์ ใจร่วม

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงธิญาดา สุวะรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงพิชย์ตะวัน ไชยเพชร

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายอำนวย ไชยมงคล

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๑๑
แม่ชีศศิธร บุญโท

๒๑/๐๑/๒๕๐๙

วัดจันทวารี จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๑๒
นางสุข มาใจแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๑๐
วัดจันทวารี จันทวารี  

บก ๔๔๕๙/๐๐๑๓
นางณิชา คำชมภู

๒๑/๔/๒๕๐๙
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๑๔
นางกิงแก้ว

่

เจริญชาติ ๓๐/๑/๒๕๐๗ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๑๕
นางบุญรัตน์ สุขโสม

๒๖/๑๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๑๖
นางรัศมี อืดผา

๓๐/๖/๒๕๑๙
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๑๗
นายธนภัทร ดอกคำ ๔/๗/๒๕๐๗ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๑๘
นางสาวนุชจรี สีหานาม ๕/๒/๒๕๒๙ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๑๙
นางสาววาสนา อัมไพ ๓/๑/๒๕๒๙ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๒๐
นางสาวกรปภา ผลส้ม

๑๘/๕/๒๕๓๒
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๒๑
นายสมใจ บุญถึง

๒๖/๑/๒๕๑๙
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๒๒
นางสาวศิริจันทร์ พุทธา

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๒๓
นายอมร ติดมา

๐๑/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๒๔
นายอิทธิพงษ์ ผาตี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๐๒๕
นายอเนก พุทธวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๒๖
นางสาวกนกวรรณ ศรีหลวงเทพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๒๗
นางสาวไพลิน

บุญสุละภัทร์นนท์ ๐๑/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๒๘
นางสาวบังอร ทองใคร้

๐๔/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๒๙
นายโสภณ โคตรเครือง

่

๑๖/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๓๐
นายนพดล เทพคำดี

๐๒/๑๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๓๑
นายอินทร์ตา จันทรเสนา

๑๖/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๓๒
นางสาวพิชยา พิสัยพันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๓๓
นางสาวกฤษณา หิรัญยากุล

๐๔/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๓๔
นางสาวอรนิภา ดาจง

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๓๕
นางสาวดารินทร์ อันธิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๓๖
นายวัชรพล ลิมศรีมณีรัตน์

้

๒๖/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๓๗
นายวรวิชย์ สีสังข์

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๓๘
นางสาวชนานันท์ ธนานุพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๓๙
นางสาวศิริลักษณ์ จาคะวุฒิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๔๐
นายชัยพัทร์ ทิพย์สมบัติ ๑/๔/๒๕๑๖ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๔๑
นายลัทธพล คำปญญา

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๔๒
นางสาวศิริวรรณ คำเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๔๓
นางสาวจิฬาพร สีระโท

๑๔/๐๘/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๔๔
นางสาวนลินรัตน์ วาดี

๑๑/๐๘/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๔๕
นายภานุพงษ์ เมืองยาม

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๔๖
นายธีรพล คำมี

๒๙/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๔๗
นางอัมภา สุมุกดา

๒๕/๓/๒๕๒๗
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๔๘
นายดำรง โพธิแสง

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๔๙
นายชัยณรงค์ ศรีมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๕๐
นางสาวจิรัชญา ศรีวงษ์ตา ๘/๙/๒๕๔๓ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๕๑
นายทรงกรด เพียโคตรแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๕๒
นายบุญกอง มังคะรัตน์

๑๕/๓/๒๕๐๗
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๕๓
นางสาวอารดา อุดมดี ๓/๙/๒๕๔๓ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๕๔
นายวัฒนา เชิดวงษ์ ๒/๓/๒๕๔๐ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๕๕
นางสาวอารีรัตน์ สอนไชย

๒๗/๘/๒๕๔๓
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๕๖
นางสาวศิริรัตน์ มงคลนำ ๙/๙/๒๕๔๓ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๕๗
นางสาวประกาย เดชนรสิงห์

๒๓/๙/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๕๘
นางนันท์นภัส นูคำดี ๘/๙/๒๕๑๒ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๕๙
นายพีรพัฒน์ พลวงค์ษา

๑๕/๘/๒๕๓๙
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๐๖๐
นางสาวอรนุชา พูลเพิม

่

๑/๕/๒๕๒๑ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๖๑
นางสาววิชุดา เสมานู ๕/๖/๒๕๑๘ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๖๒
นางสาวพรนิดา สายทอง ๘/๓/๒๕๔๓ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๖๓
นางสุพัตรา มูลหา

๒๘/๘/๒๕๒๔
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๖๔
นางสาววราภรณ์ อรัญเพิม

่

๒๗/๒/๒๕๔๑
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๖๕
นายสะเทือน

้

เพ็งคำ
๐๒/๐๔/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๖๖
นางสาวสุวนันท์ แววศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๖๗
นายวิญู ฝงซ้าย

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๖๘
นางสาวสงกรานต์ หาญกาย

๑๕/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๖๙
นายณรงค์เดช นาทสีทา

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๗๐
นางสาวลาวัณย์ ทองมูล

๐๖/๑๐/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๗๑
นางลำไพร พัฒนโชติ ๙/๘/๒๕๒๑ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๗๒
นางสาวพิศมัย วีระคร

๑๒/๐๙/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๗๓
นายสันตพล คำบุญเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๗๔
นางสาวภัทรภร เกือกิจ

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๗๕
นายพงศกร หมายมี

๑๑/๐๘/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๗๖
นางสาวเกษมณี ผมหอม

๐๔/๐๓/๒๕๐๓
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๗๗
นางสุภาภรณ์ เสริฐฉาย

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๗๘
นางสาวปนัดดา ฤทธิศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๗๙
นางสาวเกวรินทร์ สารมานิตย์

๒๕/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๘๐
นางสาวสุพัฒตรา ไชยเพชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๘๑
นายผดุงเดช แก้วเกตุ ๑๐/๓/๒๕๒๐ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๘๒
นายกิตติศักดิ

์

สิทธิเลาะ
๑๕/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๘๓
นางสาวภัทรวดี ศรีสาร

๑๒/๔/๒๕๒๖
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๘๔
นางสาวจิราวัฒน์ หัดคำหมืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๘๕
นางวิลาพร พรมประทุม

๑๖/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๘๖
นางสาวจักรี สารบรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๘๗
นายเด่นปรีชา เพียรงาม

๑๒/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๘๘
นายหมุนฟา มุธาพร

๑๒/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๘๙
นางจันทร์แดง ถาวร

๑๔/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๙๐
นายณรงค์ ราชบุญ

๐๑/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๙๑
นางนงค์รักษ์ พิมพ์ทอง

๑๒/๑๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๙๒
นางลำไพร วรรทวี

๑๒/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๙๓
นายรวี จันทอุ่มเหม้า

๑๘/๐๗/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๙๔
นายวิเศษ อืดผา

๒๓/๐๕/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๐๙๕
นายศรพิชัย โสภี

๓๐/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๙๖
นายวรชัย เอกพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๙๗
นายธนดล ชัยคำ

๓๐/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๙๘
นายอรัญ ธงเทียว

๑๔/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๐๙๙
นายพลากร สีสมโภชน์

๑๒/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๐๐
นายศรราม ชัยคำ

๑๘/๐๗/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๐๑
นายศุภกร เมืองยาสม

๐๔/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๐๒
นายสุวัฒน์ สิงบริคัน

๒๗/๐๓/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๐๓
นางสาวนฤมล จิตรพูบผล

๓๐/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๐๔
นายรุจิภาส สุยังกูล

๐๑/๐๙/๒๕๒๒

วัดโชติรสธรรมากร วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๐๕
นายขนอง แก้วบัวสา

๒๒/๐๑/๒๕๒๕

วัดโชติรสธรรมากร วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๐๖
นางจิตราภรณ์ เทียงนนดา

่

๒๙/๐๑/๒๕๒๕

วัดโชติรสธรรมากร วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๐๗
นางมณีจันทร์ ทองจันทนาม

๐๓/๑๒/๒๕๐๖

วัดโชติรสธรรมากร วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๐๘
นางพยอม ไชยบุบผา

๒๕/๐๖/๒๕๐๖

วัดโชติรสธรรมากร วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๐๙
แม่ชีเสวียง สำแดงอาจ

๐๓/๐๕/๒๔๙๙

วัดโชติรสธรรมากร วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๑๐
นางสาวอธติกานต์ แสงสว่าง

๑๙/๐๒/๒๕๑๖

วัดโชติรสธรรมากร วัดโชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๕๙/๐๑๑๑

นายอภินันท์ จันทะลุน
๓๑/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๑๒

นางสาวพิกุล พันศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๑๓

นางสาวอรอุมา พันธชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๑๔

นางสาวยุพิน ดวงพระราช
๑๙/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๑๕

นางสาวทิพวรรณ มุงคุณแสน
๑๙/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๑๖

นายพงษ์ศักดิ

์

โพนแปะ
๒๓/๐๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๑๗

นางสาวอินธิรา สมานคำ
๐๓/๒๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๑๘

นายธนะชัย บุญแกัว
๑๕/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๑๙

นางนุชนาฎ วงศ์ศิริ
๒๕/๘/๒๕๐๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๒๐
นางทองมา ประสาวะนัง

๐๓/๐๕/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๒๑

นางสาวอนงค์ ผาคำ
๓๑/๐๗/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๒๒

นายนิคม คำปญโน
๐๗/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๒๓

นางสาวสุภี หะเพิง
๒๑/๐๗/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๒๔

นายพงศกร โคตร์ท่าแก
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๒๕

นายวัชระ ทามาฤทธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๔
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๒๖

นางสาวฐิชา เตโช ๒/๖/๒๕๔๓ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๒๗

นางรุ่งนภา ภู่แม่นำ

๑๙/๑๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงกันยาวดี เล่ห์รักษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ แสนสีมนต์
๓๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงฐิติยา วรกากุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงฤทัยชนก โชโคตร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงณฐิกา กองพิมพ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ วารีศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงสุภาพร โคตรแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงหญิงฤทัย ศรีลัดดา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายเด่นพงษ์ ชัยบุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายธนกิจ ผลาจิตร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายวิชิตชล ประทุมแบน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา สอดสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงชนิศรา แสงสว่าง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงชาญธาดา พันธชัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงนงลักษณ์ สีสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงพนิดา ย่างกุ้ง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงศุภธิดา สัพโพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงสุชิตา อาจหาญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายกานต์ศักดิ

์

ย่างกุ้ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายเจษฎา ชัยนนท์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายฉัตรดนัย ชัยนนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายไชยภพ ภูที
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายญัฐพล แสงสว่าง

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายณัฐพล เชือกลาง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายดรัณภพ กิงคลทา

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายตรังศิวา พระสว่าง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายปกฤษดา ย่างกุ้ง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๕๕

เด็กชายวิทยา สุวารี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๕๖

เด็กชายอนุชา ตอพิมพ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายอภิชิต ธรรมสัตย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กชายสุบรรณ์ ดุลย์ไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงบุญธิดา สอนเฒ่า

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงเบญญาพา ปาละอินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงอักษร เหิมหอม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กชายกฤษดา แก้วบับภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สวัสดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายตะวัน อุ่นมะดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

ตรงดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายทัชสกร รัตนโชติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ พิทูลทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายนนทกร ศิริกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายนรเศรษฐ์ โพธิสีสม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายประวัติ สาริพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายพินันต์ สตรีพันธุ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ภาประเวช

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายรัตติการณ์ แก้วแสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายศุภณัฐ ชาวนาฮี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายอนุสรณ์ อ่อนกาสิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายจิณห์นิภา ดำทุ่งหงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายวทัญู ปองศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายอนุสรณ์ ปทวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายคมสัน วันชาดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๘๐
นางสาวจุฑามาศ วารีศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๘๑

นางสาวทิพรัตน์ คำมุงคุณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๘๒ นางสาวเพ็ญนภาลักษณ์

คชลน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๘๓

นางสาวไพลิน สุวรรณมงคล
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๘๔

นางสาวรจนา รักษากุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๘๕

นางสาวละอองดาว สุพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๘๖

นางสาวสุวนันท์ แถวเพณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๘๗

นายธนาธร คนหาญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๘๘

นายอาทิตย์ ก้อนศรี
๑๕/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๘๙

นายสมยง โพธินำเทียง

์ ่

๑๖/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๙๐
นางสาวรุจิรา ไกยะษา

๐๓/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายอธิชา อุทัยบาล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายจารุพงศ์ ขันอาสา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายสลา กงจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงสุจิรา ขันโมคา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงเกตน์สิรี ศรีชมภู
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงอชิรญา บูรณะกิติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงอาธิติญา เพ็งทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงอาริษา ออเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วนารี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายธนาณัติ ขันโมคา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายภานุชา จันทร์อุดม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายขุนแผน นาเชียงขวาง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายจตุพร พิมพ์มา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายพลวัฒน์ ศรีสุวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงขนิษฐา โชโคตร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงปยะนุช ทิพราช

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงพิมพิกา สุดสนธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงกุลญารัตน์ กุลชาติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงรัตติกาล ขันโมคา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยมาตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงอรนภา ชูคะรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงชนัญธิดา วงค์อาษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสวาง วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายกิตติกวิน ลำทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายณฐพัฒน์ แสงดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี วงศ์เทพ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงนิรมล จันชะนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ นะราวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงพีรดา มายัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงเพชรดา วันหากิจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงชนม์นิภา สิงห์วี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายฤทธิเดช ดวงมะลัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายศุภกรณื โตครท่าแก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายณัฐนันท์ สุพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงพุทธิดา ขนันเยียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงภริดา โขโตคร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายอันดา เย็นใจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายกฤษนัย แสนสีมนต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายก่อ ทามาฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงฉันทิสา พรมพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงชลนา กลางไชย

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พรมสาเพชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงนิชา โนนสุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงอภิญญา กองคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ถาวรคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายญาณชัย ผองผาลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงณิศรา สิงหาราโห
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายธนาธิป ด้วงหว้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ แสนสีมนต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายจักรพันธ์ ดวงกุสสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงพลอยจันทร์ ตันทจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายประสิทธิ

์

พิมพ์วงค์เกตุ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายภากร ชัยชนะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายนันทชิต ยาตาคง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายถิรวุฒิ คำสมศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายภัทรพล เพ็งทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายภัทรนัย บุดดาแอ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายศาสตรา โคตรสินธุ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เนตรวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายบุณพจน์ บุตรศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายวิชาญ แก้ววิเศษ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายอิทธิชัย เปรมปรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายสุทิวัส สุรเกตุกิจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายณัฐกร จันททูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงอรปรียา ลาชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงจินตภา ชาประดิษฐ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงนันทิชา พิมูลพร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงปริยาภรณ์ คำมุงคุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงปฏิญญา ไกยสิทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงสโรชา ช้างคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงสุนันทา อิมสุข

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ประสานศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงนัยนา พรมมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงอรกัญญา ผ่องใส
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงมัฉรินทร์ พิมพ์บุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงกีรติกานต์ พันธุระ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงศิริมนต์ แผ่นหิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงปรียาณัฐ คะชะนันท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายกิตติมศักดิ

์

สิงห์ชมภู
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายกิตติภูมิ คำสมศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายรัฐภูมิ บุญเพียง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายกฤษฎา แสนหมืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ เครือแสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายศาสตรา จันทร์นำคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กชายบุญญพัฒน์ ประเวนัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ กวนสมบัติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๗๖

เด็กชายภาณุพงศ์ เครือแสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายธนากร ไชยอาษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายนราพัฒน์ คำโคตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงอัจฉรา ไชยสาร
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงอริศรา กรมทำมา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงธิญาดา มหานิล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงนิภาพร เยือนทรง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงนิรชา นิติธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงอาภาภรณ์ พันโพคา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๘๕ เด็กหญิงจิรัฏฐ์ติกานต์
ชาวยศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงบุรพร ไกยสิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงวรนุช กะมะลคร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงอภิชญา กวนสมบัติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงกัญญาวดี เหลืองทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงจันทิมา พรมบุญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงนภาพร เหาะสูงเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พิมพ์โคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายกฤติพงศ์ แสงสว่าง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายศศิพงษ์ สมัครการ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายนรเชนทร์ ศรีภูธร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายณัฐพล ราชบัวศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายอเนชา กุลฉวะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายภูผา พืนทอง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายจักรภัทร พรมแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายสุทิวัส กางทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายสรวิชญ์ จำนงศิลป

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายภรันยู ดีไพร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา เหาะสูงเนิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงมะลิสา อันนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายก่อศักดิ

์

พรมบุญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ วัดนาสวรรค์  

บก ๔๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คลังทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วก่า

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงกวินรา ยอดปญญา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คึมยะราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงจันทร์ธิมา วรกา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงญิณฌา ชาระหา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงธราพร รัติยา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดวงมาลา
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงธันยนิษฐ์ ทาระกะจัด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริวงศ์
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงญาณิศา โคตรมี
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงพรนิภา ขันมูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายธนพล รูปสวย ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงธิดาญา สว่างวงศ์
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แนวถาวร ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงกัญญานัฐ กวีกรณ์
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงจิราพร อัยรา ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงชาริสา วัลลา
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหมธุวนนท์
๒๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงพณิชา จันทอนประทัก
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี พรมโสภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายพรรษกร แย้มยวน ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงภัทราพร ไชยสิทธิ

์

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา คำปาน
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงปวีณา ติดมา ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงจิรวดี แสงดาว
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ เชือประเสริฐ

้

๒๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงพัณณิตา สิงบุดดี
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ โทสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงวนิดา ภูมิภาค
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงศิรัญญา จู่มา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงสุดาภา จันทนามสี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงสุธิดา ศรีอินนทร์
๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ประเคนคะชา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายเอกณรงค์ บุญเลียง

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงศันสนีย์ ดาวเรือง
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายชยานันต์ ธงไชย ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายธีรภัทร์ หล้าที
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๔๔ เด็กชายเพชรายุธภูวดล
โพธิเสน

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายรชต หาญจริง ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสุวรรณ
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายบุลากร ศรีสว่าง
๑๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงกนกพร ดวงสี ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงกัญฐิลดา เกษแก้ว
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญสิทธิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงฐิติกัลยา ใจชอบงาม
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงณัฐริกา บุญสิทธิ

์

๑๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงธีราพร สนองเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงพรรณนิดา เยาวมาร ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงลลิตา ผลเคน
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงอภิสรา ภูศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงอรัญญา จันทร์พวง
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงเมฆขลา มหาอ้น
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงวรรณนิสา โพธิบัญดิษ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายธนัท เกษมวรุณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายสรรภัส พละ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงชญานี สีวิบุญทร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงญานิดา ชืนชม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงณัฐวิภา อินไชยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เก้าเอียน

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงเนตรนภา พิมล
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันขวา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงเกตน์ศิริ ดอนเงิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงชิดชนก ระทะนาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ไชยสุระ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงณัชชา ณ หนองคาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงดวงพร บุญเกิด
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงทิพย์สิริกิตติ

์

บุติมูลตรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงผกายมาศ สัตนันท์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงมาริสา เคกเกเลเนน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงรชรินทร์ วงศ์กันยา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงวรรณภา หว่านพืช
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงสุธาสินี มากดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงอติกานต์ ศรีวรสาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงอภิญญา สุขเสริม

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงอรจิรา ทุมสา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงอรยา โหราจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงอริศรา ระวาสศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายสรวิชญ์ ปานราษฏร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงจิณท์นิภา สิงห์โคก
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงพัฒน์นรี ผิวสว่าง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายกฤตเมธ ลำพุทธา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายทรงภูมิ เรืองชานนท์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายยุทธการ พรายพรรณ
๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วใส

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายอิทธิเดช นาแว่น
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไกรรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงจิวรินทร์ ศรีชุม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงนภาวรรณ แสนหมืน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงมณิภา นามนตรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงนิรุทต์ ชาตะบุตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงพรรณนิกา สารพันลำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงชนากานต์ หวานอารมณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงนิยะดา เสนาวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลอยศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงปวีณา พวงสูงเนิน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงภัทธิฌา ทองแดง

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงปณัสยา แสงไชยยา

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงวิลาสินี สีพลเงิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายชญานนท์ พรมที

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงโยษิตา หล้าที

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ภารมงคล

๒๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงอริสา แก้วกลมรัตน์

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายชนสรณ์ จันสุราช ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายณัฐชนน วงค์พระจันทร์

๒๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ บุดดี
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายมงคล ขันธรัตน์
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ พรมเมืองซ้าย
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๑๔

นางประไพศรี ศรีทอง
๓๐/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๑๕

นางสาวกฤติยา แสงสว่าง
๒๑/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๑๖

นางสาวกัลยา ศรีผา
๑๔/๗/๒๕๓๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงยาริสา ดวงขาว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๑๘
ว่าทีร้อยตรีฐณวรัตม์

่

วงษ์หาบุศร์
๑๙/๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบึงกาฬ วัดบุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๕๙/๐๔๑๙

นางสาวมูลบุตรดา นำฝน
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๒๐
นายทองใบ ปริญญา

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๒๑

นางสาวสีสอน รัชนี

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๒๒

นางสาววาสนา พานะเวช ๑/๔/๒๕๑๘ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๒๓

นางบุปผา บ้วเมือง
๐๙/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๒๔

นายวะสอน คล่องดี
๑๐/๐๖/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๒๕

นางกชกร หาญโสภา
๐๓/๐๒/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๒๖

นายธนกฤต สิทธิวงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๒๗

นายนภดล หาญคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๒๘

นายอภิรักษ์ เตตานัง
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๒๙

นายนิธิกร ห้วยทราย
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๓๐
นางสาวทิพวรรณ ขาวขันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๓๑

นายวิทยา เสนาอุดร
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๓๒

นางสาวบัณฑิตา ศรีสว่าง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๓๓

นายสมบูรณ์ ผลจิตร์
๒๗/๙/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายเด่นชัย โสดาเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายฟาประทาน น้อมโคตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายวิทวัส ไชยสิงห์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายสรวิศ มูลบุตรดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายสุทธิรักษ์ ระหุ่ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายวิชานนท์ ต้นสาย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายธวัชชัย นาหอคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงธันชนก วงค์ตระกูล
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงปภัสสรา จัตุรงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงปยะธิดา เคนนาคำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ ภูครองตา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงภัทรพร จันจรัส
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายสีหยุทธิ

์

เอียวประดิษฐ์

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายรัชพล เข็มศิริ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายธีรเดช จิตรประพจน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

จำปาลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๕๐
นายพงษ์จันทร์ ยุบลมาตย์

๑๗/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๕๑

นายบุญไทย พานะเวช
๑๐/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนธเนตรวิทยา
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายดุลยวัตน์ ศรีสว่าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายปุณพัฒน์ ต้นกัยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายรัฐพล ทงชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงศุภธิดา ศักดิภูเขียว

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงถนอมพร สำราญใจ

๑๙/๒๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายต้องซิน รูปพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายเกียงไกร แสนเมือง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายชัยธวัช เย็นมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายเพชรเอก ทำนานอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายรุ่งอาทิตย์ ศรีบุญเพชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายธนพล แก้วสีลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายวิศรุต วิบุลศิลป

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงแพรวา สุวรรหาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงวณรินทร์ ลิมเลิศ

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงเอลริสัน บุญทศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงญานิศา ชูเกณฑ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงอภิสรา สิริมาตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงจันทกานต์ บุญเพชร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ คล่องดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายปรัชญา หลานวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายราเชนทร์ จันทรักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายทิวัตถ์ ขันหงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายเมธัส ทองผึง

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายกฤษฎา ลุสุช
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายภานุพงศ์ ต้นกันยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายปฏิภาณ พรหมคุณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ทำนานอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายเอกรัตน์ ยิงยง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ เรืองจันดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทำมา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงณภาพร อากะมงคุณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงปนัดดา สิงห์สาทร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา นามวิเศษ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ อุปชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงลลิตา กะทุนันท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงพิยดา นามวงษา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงจิรัญชญา ศรีเชียงสา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงอัครภา ถาวงศ์กลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงณิชา พงษ์สุวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงชิตาพา จอดนอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายฐปกร บุ้งทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายธนธรณ์ คำล้าน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายวิชาญ ศรีทองสุด
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายก้องภูมินทร์ ศรีชนะ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายธนากร มนตรีประถม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายยศกร สิมหนองมุม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายณัฐพล ปดนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายวิชญะ บุ้งทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายณัฐกฤต เขตนอก

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หนองทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงนวมินทร์ ศรีคิดเค้า

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงบงกชกร หนองทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงพัชราพร ส่งศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงรัตสุดา คำแสงทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์นุ่ม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงกัลยา วีรักษา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายยุรนันท์ รับสงบ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายนธรรม พานทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ สมเพ็ชร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๑๑ เด็กหญิงบุษบามินตรา
สิทธิดวงกมล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีคัดเค้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงอทิตตา จันทร์แบน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงปทิตตา ไชยมาตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงศุภธิดา นามแสง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงวริษา มะรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงสุชัญญา สุทธิประภา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงอภิรสรา นามแสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายนิวัตวศิน ขำมณี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายยศศักดิ

์

ม่วงบุญมี
๒๒/๒๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายอนุชิต ภักดีโชติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายศุภณัฐ หลักหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายศุภกร หลักหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายสุรชัย พลดงนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ จิตรกุศล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงพัณณิดา เจียรสำอางค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงชนิสรา แก้วอาจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายธีรเดช ตุ้มคุ้ม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ มะเมีย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายนัฐวุฒิ เถือกคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์เนียม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายกฤษณะ ศรีดามาส
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายติณณภพ บุตรสิม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายสิทธวัตร ขนันไทย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายณัฐพล สุริเตอร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงพรสินี บัวพรมมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงยุพาพร นันทะนี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงพัชรา มณีศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงอภิชญา บัวใบ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงณัฐนันทน์ นันทะนี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงอรัญญา สุจอม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๔๒

นางสาวนวพร ดอนสามารถ

๑๒/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงมารศรี ศิริมาตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายพาชิณ ก้อนวิบูลย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๔๕

นายวุฒิไกร ดีวาสนา

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๔๖

นางสาวทวีพร เศษฐรักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายชนทัด โคตรวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายทัศดนัย ชัยมหาวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายวาที บุราณเดช
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายลัทธพล สุขปลัง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายภูริชกานต์ ลาจันทึก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายธนภัทร เหล่าเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ชัยธงรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายธีรเดช เกษดา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงพิยดา แสนสัญญา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงปยาภัทร์ สุทธิประภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงสุพิชชา ธาตุทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงศุภธิดา สุภาวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงสุจิตรา สาธุชาติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงปยาภัสร์ ทองประเสน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงพรชิตา เศรษฐารักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ เฟองรัสมี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงสิริพรรณวดี พลค้อ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงพัชราภา แก้วมาตย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายสิริชัย ศรีประสงค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายภัทรพงษ์ ชนิดนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ คำพุทธา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายดุลยวัต ทะวงษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายพีรพล คำสุนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงจนัสธร จันทร์โนนแซง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงลลิตา พูลเพิม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงบุษกร บาลเย็น

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงฐิติมล สาค่อง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงวริศรา กินรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ เศรษฐรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงอรปรียา หารินทะชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงวรรณา หวายฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงฐานิยา คะสุวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงณรัญญา สุทธิประภา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายชยางกูร คำพรมมา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ มหาราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายเจษฎา ดวงไกรวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายวิทวัฒน์ หนองนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายวัชรพงษ์ คล่องดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายสิทธิชัย สุภาวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายจิรภัทร ทองพูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายกฤษดา ปาสะกิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายณฐพงศ์ ศรีสว่าง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายธนภูมิ ทิพย์แสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายมนัญชัย ศรีวรษา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายสิทธิพร แดนศิริมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายสิริภพ อ่อนวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายอโณทัย เสียวสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายมงคล มหาราช
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงสุพัฒตรา ปุระพรม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงโสภิตนภา สาระวัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงดวงกมล บุญเรืองนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ฤทธิประดิษฐ์

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงประภาพร โคตรภักดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงปภัสรา บุญบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงปรียากร บัวงาม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงวันวิสา สอนสุภาพ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงศิริวิมล หวายฤทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงสมฤดี เนียมงาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงอรนันท์ เชียงคำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงบุญธิชา บุตรน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงพิไลรัตน์ ราชฐาน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงทิพากร คงเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงพรพิมล บุญเรืองนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงจันทกานต์ บัวสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงวสุธร โปทา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงอำภาพร ศรีสงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงนิศาชล วรพุท
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงวขิราภา สมพงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงฟาติฮา ราจ้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงยุพดี สิมลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พินิจมนตรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีชาทุม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กชายปโณทัย ชิณวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายมนตรี วรพุฒ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองผา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายวุฒินันท์ ผ่องอำพล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายวริทธิ

์

เศรษฐรักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายชิษนุพงษ์ ทิพย์อินพรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายวิชยุฒน์ บุตรศรีภูมิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายศิวกร ถาวงษ์กลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายธนถิตย์ แหนกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายสินชัย ทองเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ธุสาวรรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู
วัดประชาสามัคคีธรรม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายกฤษณะ วะริสาน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายคเณศ คำวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงชลลดา มะลานวล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงณัฐจิรา ริยะบุตร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงดวงฤทัย อารมย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายธนากร คงบุญวาส
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงธันยา เกตุแผง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายธันวา กลุ่มกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงนพรัตน์ พรมกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงนภสร มูลทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายนฤนาถ ครูลอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายนวดล ต้านศัตรู
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงนัยณา นามบุญมี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายน่านนที ตะนัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายประพรชัย นาทองสุข
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายปยวัฒน์ เขียวขาว
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงพณิชา บุตรพรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงพรชิตา พูลบำรุง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงพรนภา ภักดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายพีรณัฐ มงคลกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงภริษา พลเยียม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายภานุกร ท้วมไทสงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงยุวรี บุคคล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงรัศมี ขนชัยภูมิ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงรินนภา โภคา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงลาภินี อักษรกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายวรวัส ร้อยจันทึก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายศราวุธ เรืองสุวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายศศิษร แซกกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงสุธาสินี เลิศนคร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายอนนท์ ไชยสัตย์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายอนุวัต ทองมูล
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงอารียา แก้วพิภพ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ มหาดไทย
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายเศรษฐพงศ์ อุทธาเรียน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายเสกสรรค์ สมนึก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายเอกบุรุษ สามา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ขามรัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายกวิน บัวกาญจน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงชนิตา ยกไว้
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายชาคริส คาวเลย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงชุติมา ศรีประเสริฐ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายณฐพงค์ โคตรอ่อน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายณัฐดนัย พลเยียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูพองตา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายณัฐภัค พัฒนโชติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายทินภัทร มณีคุ้ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายธนกฤต วะริสาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายธนายุทธ อินทะวัน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายธิติวุฒิ บุตรดา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายธีรพงศ์ สีสง่า

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายนครินทร์ อำพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายนนธวัช พลศรีษะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงปณันชญา สุทามาศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงปารวี ศิริกัลยา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงพัฒรชญาพร

วรพิมรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ พรมบ้านสัง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ไทยะวัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงวรรณิศา รัตนวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงวริศรา สายทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายวีระวุฒิ แทนหอม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายศุภกร สีทะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงสุนิสา นาแพงเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงหงส์สกุล มหาดไทย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายอติชาติ จุลเหลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงอนุสรา วงหาจักร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา ประบุญเรือ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา เดชวุธ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงกรนชณรรษ เฉยฉิว

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ยุพลพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กำนำจัน

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายกิติคุณ จันทะมงคล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายคุณานนต์ เหลาหอม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ สวัสดินะที

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงชนันท์ธิดา ช่างไชย

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงตรงพร ช่างไชย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายธิรพงศ สุดสนธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายธีรพงศ์ ลำเพย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ แก้วคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงนันทิชา มาสินครบุรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงปภาพินท์ กุดทองดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายปรมินทร์ พลอาสา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายปริญญา พลเยียม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายพงศกร มหาดไทย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงวรรณิภา ศรีพิทักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงวีรยา แซงสมบัติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายศุภชัย บุตรพรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายสรวิศ เหล่าจูม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงสาริยา ขุขันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา เหล่าจูม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายสุปวีร์ จันพวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ สมน้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ขจรจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายกฤษฎา อุระพนม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายกัมพล แสนอุบล
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โอชา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงขวัญฤดี พิลาลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายจิตรคุปต์ แวงวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงชฎาพร จันอ่อน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงณัฐกุล สีทะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา พลดงนอก

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงณิชา ทองแสนไตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงดวงรัตน์ ศรีเชียงสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงดวงฤทัย แน่นอุดร
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ประสิระเตสัง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายทักษิณ เศตสิงห์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายธนภัทร เทพชมภู
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงธมนวรรณ ชืนตา

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำอินทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรนิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ทัศนิยม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายปฐมพงศ์ ทูคำมี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายปธานิน โมธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงประดับดาว แก่นทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงพิมมาดา สามา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย โพธิสืบ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงมณีนุช เนืองชมภู

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายมังกร เทียมสงวน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายยุทธศร วงโบราณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายลัทธิกร พรมบ้านสัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายวงศธร วีระคร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงวศินี คำแดง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายวีรชิต สุรวิทย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายวุฒิชัย บุญช่วย
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงศรินทรา อันอ่อน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พุ่มสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายสาริน สิงคำปอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงสิริวิมล พรมบุตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา อันอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ดลถิกาล
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุภาณี วงศ์สมบูรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงสุภาพร ศรีวัตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงอทิตยา แซกกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทะวัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายอรุณพิพัฒน์ ทองภู

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงอักษร ยืนนาน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงอัจฉรา แสงประจักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายอานนท์ ไชยรักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงอาภาวรรณ เนืองชมภู

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

สีวิบุญทร
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายอิสระ โพนทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายกฤษราช จักรสมรชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายกิตติพันธุ์ ดีบาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงฐิติมน สรวงศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กชายณัฐพล บุตรพรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงณิชมน สรวงศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงตุลดา ช่างเหล็ก
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงทัตพิชา พลเยียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายธนพนธ์ ศรีอุบล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายธนากร ไททอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงนนทิชา จันทะชิต

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงนาตาลี หลวงปราบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงปนัดดา เต็มวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงปริชาติ บุตรนิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายพงษ์เพชร วิลัยราญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงพรธีรา ผลาเหิม
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๘๖ เด็กหญิงพลอยประทาน
พวงสายหยุด

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเปอย

วัดโปงทองชัยพัฒนาราม

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๘๗

นางสาวภานิดา ส่งสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๘๘

นายสุทธิลักษณ์ แพ่งศรีสาร
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๘๙

นางสาวนงเยาว์ ไชยนต์

๑๓/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๙๐
นางสาวกัลยาณี ปากวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๙๑

นางสาวประภาส รองทอง
๐๘/๐๖/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๙๒

นางสาวลำดวน ชัยยนต์
๑๓/๐๘/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๙๓

นางสาวภัทราพร แพงสมสนุก
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๙๔

นายพัชระ เนาวราช
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๗๙๕

นางอัจฉรา แปนแจ้ง
๑๙/๐๔/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๙๖

นางสาวสุพรรษา ปจฉิมบุตร
๓/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๙๗

นายสมประสงค์ จันทเนตร
๒๕/๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๙๘

นายโกวิทย์ หนูกล้วย
๐๖/๐๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๗๙๙

นายปยะพงษ์ หงษาบาล
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๐๐
นางสาวลลินดา บัวบาล

๑๗/๕/๒๕๒๗
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายสุวิชชา เวียงอินทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายเชิดชุ ศรีประเสริฐ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายชิติพัทธ์ วงค์ชาลี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ จินาพงษ์ศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายจักรพงษ์ จันทรฺนำคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงดวงสมร แก้วสมบัติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงชมพูนุช เสนสาย

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ อินพรมมา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงยุวดี นนตานอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงศิริวิมล อินทร์แสง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ การินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงชโรชา ไชยมนตรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงธัญวัฒน์ การินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงนภาพร สวนดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายจิรายุทธ ทักษิณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายทินกร ทองน้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นาคแดด
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ชัยสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายจักริน พาชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายเทพสุริยา แสงทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายภัทรดนัย ศรีพุทธา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายชวัลวิทย์ แสงประจักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายชลธาร ม่วงแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงศิริทิวา เหลาจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงกุลสตรี ไชยครุธ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงกชกร คำมูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงทิพวัลย์ อินจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงกัญญพัชร จารัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงกุลจิรา จันยะขาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงรัตนกร บุตรพรม

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายณัฐวัตร ตรีศาสตร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีศาสตร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญประคม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายจุลจักรณ์ มีคุณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงศิรประภา พรมโยธา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงชาลินี ดวงแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา อดกลัน

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงธิญาดา สีเชียงสา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงสุนิสา หอมทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงสุภาพร แพงศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายอัครวิชญ์ ไชยโภค
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายอภิชาต แสงนุรักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ สารทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายขจรเกียรติ จันทพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายวาโย นิลโคตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายธีรภัทร สวัสดินที

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงประดับวงศ์ โฮมชัยวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงวิชุดา พิมพ์ท่าโพธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงเบญจาภา พรมโยธา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายเกษมสุข อันทนิส

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายอัษฎาวุธ อินทรักษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กชายธนนันท์ แกล้วทะนง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายธนากรณ์ รู้จริง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายภูรัตน์ ภูงามนิล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ ด้วงหว้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายพชรพล ผิวอ่อน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายณัฐพงษ์ อุปฮาด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายธีรเดช พละมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ ไชยยนต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายธนพล สายรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงธันยบูรณ์ ด้วงหว้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงอริสรา เถาว์บุญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงฐิติมา โทอรัญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงพันธิตรา วงษามิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงกรรธิมา แสงวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงปราณี ธรรมราช
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงปภาพิน นามแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงกุลธิดา แคนทะนี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายณัฐพล เมืองปาก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๗๐
นางสาวณัฐนท ผดุงศรี

๓๑/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๗๑

นางสาวสกาวเดือน สร้อยทอง
๓๐/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๗๒

นางสาวอุ่นเรือน บรรหาร
๐๙/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๗๓

นางสมคิด การินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ เทเวลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายภาณุพงษ์ รอดกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงพิรดา พลภักดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงชฎาภา พลภักดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงณัฐทิตา เสิกศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงนันทกาญจน์

โกสิลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงญาณิกา เข็มศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงสุภาพร เศรษฐวิบูลย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงสุพัตรา หล้าที
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงปนัดดา พันธ์รังษี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงอินทุอร ตาลกูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงชุติมา ศรีจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงดาริน พรมบิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงดารุณี สุวรรณศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงปยวลี คำทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงอชิตศักดิ

์

บัวใหญ่รักษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายธวัชชัย แสนจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงวรรณภา เอกสพัง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงจินดา ทองดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

วัดสว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๕๙/๐๘๙๕

นางสาวปราณี เดชขำ
๒๐/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๘๙๖

นางสาวไก่แก้ว วรภาพ
๐๓/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๘๙๗

นางสาววารุณี วิทิมาสิงห์
๑๔/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๘๙๘

นางสาวดอกไม้ วันภัคดี
๐๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๘๙๙

นางสาวทัสนี วรรณี
๒๗/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๙๐๐
นางสาวอ้อยใจ พลเอน

๐๙/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๐๑
นางสาววรัญญา ใหม่คามิ

๐๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๐๒
นางสาววิชุดา พิชิตนนท์

๒๒/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๐๓
นางสาวนงเยาว์ เกษแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๐๔
นางสาวภานุมาศ พลเหลา

๓๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๐๕
นางสาวปริศนา ศรีสุพัฒ

๒๘/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๐๖
นางพันธ์งาม ปญญาบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๐๗
นางสาวศรัญญา พรนิคม

๒๖/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๐๘
นางสาวสวาน อ่อนสี

๐๗/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๐๙
นางสาวพัชริดา ทานประเสริฐ

๐๖/๐๓/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๑๐
นางสาวอุมาพร มะนะสิม

๒๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๑๑

นางสาวอุดม มุงคุณมณี
๒๕/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๑๒

นางสาววิจิตร นนทะพา
๒๐/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๑๓
นางสาวแพรวพรรณ ปยะราช

๑๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๑๔

นางสาวพวงเพชร รัตนมาลี
๒๓/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๑๕

นางสาวชฎาพร แสนนาม
๐๗/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๑๖

นางสมพร นัคสาร
๑๖/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๑๗

นางอาริสรา เปลืองพัฒนกุล

้

๐๗/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๑๘

นางสาวสุนันทา ปะระกา
๐๙/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๑๙

นางสาววิลัย วีระศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๒๐
นางสาวยุพาวรรณ พูลผล

๐๒/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๒๑

นางสาวนำผึง

้

บุพศิริ
๑๔/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๒๒

นางสาวหนูตาล บุญมา

๑๙/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๒๓

นายสมชัย เนตรมุข
๐๙/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๒๔
นายศิวะอภริตานนท์ สีหาคำ

๑๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๒๕

นายเทพนรินทร์ เห็มลม
๐๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๒๖

นายแสงสุรีย์ ดีบัวภา
๑๘/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๒๗

นายณัฐพงษ์ อุฒาพยับ
๒๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๒๘

นายปรีชา ศรีแสนวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๒๙

นายประทีป พรหมอารักษ์
๐๓/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๓๐
นายเด่น พลเยียม

่

๑๐/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๓๑

นายหนูพัด แสนพิมพ์
๒๕/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๓๒

นายสุรพล หนูกล้วย
๒๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๓๓

นายสนธยา หนูกล้วย
๒๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๓๔

นายธนิต ปานจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๙๓๕

นายไชยยนต์ รัตนวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๓๖

นายทองสูญ มุงคุณคำซาว
๑๕/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๓๗

นายอนันยช โมครัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๓๘

นายวีรวุฒิ สามารถ
๐๕/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๓๙

นายเรืองศักดิ

์

ฉอ้อนศรี
๓๐/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๔๐
นายไชยเดช เคนคำภา

๐๒/๕/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๔๑

นายวีณะรุจน์ ราชป
๒๙/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๔๒

นายวิชาวิทย์ วังภูสิทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๔๓

นายปยะ ทัดทาน
๒๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๔๔

นายวุฒิชัย ผาสุราษฎร์
๑๓/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๔๕

นายณัฐพงษ์ วรกา
๑๒/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๔๖

นายวิเชียร ยอดสำโรง
๐๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๔๗

นายไพรินทร์ เพชรทองพูล
๒๔/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๔๘

นายอภิวัฒน์ แก้วนาง
๐๖/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๔๙

นายสายทอง เมืองนาค
๑๐/๐๕/๒๔๙๒

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๕๐
นายกนกพัฒน์ คงทัน

๑๓/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๕๑

นายดำรง เนาว์สุข
๑๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๕๒

นายสงกรานต์ โคตรหนองบัว
๑๓/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๕๓

นายกมล กันธิมาพงค์
๐๑/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๕๔

นายบุญหลาย พลดงนอก
๑๐/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๕๕

นายพิภัทร ปฏิมาลิขิต

๑๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๕๖

นายวิจิตร เชือกลาง

้

๒๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๕๗

นายมนตรี วิลาศรี
๑๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๕๘

นายศรีวิราช หมายมี
๐๒/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๕๙

นายอนุชา ดอนมืด
๒๙/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๖๐
นายกิตติชัย กองกาญจน์

๐๕/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๖๑

นายดารักษ์ ชาภัคดี
๓๐/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๖๒

นายขจรศักดิ

์

ไทยแสนทา

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๖๓

นายจักรพงษ์ หงษ์ทอง
๒๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๖๔

นายพรเทพ สุวรรณสาร
๑๘/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๖๕

นายเอกรัฐ แสงโพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๖๖

นายสหรัฐ คงทัน
๒๐/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๖๗

นายอธิษฐาน แก้วดวงดี
๑๓/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายจักรินทร์ บุญหล่อ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงญาณิดา คำภูเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงดุสิตา กาสา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงค์หาร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงนิราภร วงษ์ดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงปาลิตา จินา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีอินทร์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายพัสกร บุญประกอบ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงพิชชาพร นาคอ่อนโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายวรากร อุตมะยาน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงสุนิสา ก้อนสี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงอภิณญา บุญประกอบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายอภินัทธ์ บรรหารบุตร

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายเตชสิทธิ

์

คำภูเมือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงเบญญาภา อำคาศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงกิงไผ่

่

อุลเว
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงชนิตา ก้อนสี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ พันขวลน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายณัฐพล โพธารินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายทิเบต คำภิลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กชายนภัส แทนรินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงปจีรนันท์ ขันที
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงปนัดดา อิมใจ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงประภาภรณ์ แดงโชค

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงพัณณิตา พิสัยกุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายยุทธพล อุปรีย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายวงศ์วรัญ นารถชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายอนุวัฒ เจริญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงอภิสรา จงวิจิตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงเกศรินพร ไตยาสุด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายกริชเพชร ทองวันดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงกุ้งนาง ลัดดา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงจุฑามณี เรือนพิมพ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายฌัฐพงษ์ ฉิมานุกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายธิปดล กาสา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายธีรภัทร พรมเขต

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายธีรเมธ แดงโชติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

กุดทองดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายยุทธนา บัวหอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงศศิพิมพ์ แก้วสว่าง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสอาด

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงกฤษณา กำจัดภัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายชัยยศ สระทองนวล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ อาศพล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายทินภัทร สมสาย
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายธีรยุทธ ประสมพล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายนันทการ ผางสุวรรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงปนัดดา ดอนแก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงปนัดดา ทะหนองเหล็ก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงพัชรี ศรีสารคาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงมนัสวีร์ หงษ์ศรีทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงวิยะดา เผ้าหอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายสวิตต์ ทะหนองเหล็ก

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุริยะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายเอกพงศ์ เวคำพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คะระมะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายคมเพชร วรรณดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงพิมสุดา พรมคำน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงสุพรรณี ศรีเสมอ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายอณัฐพงษ์ เทียมสิงห์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายเอกรินทร์ สินรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงโสภาวดี แก้วแวงสิว

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงกชพร เหล่าเทพ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายณัฐพงค์ โพธิศรี

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สารพัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายนันทภพ อาจเทเวศน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงนุจวรรณ์ พันธ์ศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงปนัดดา วรรณดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงปวีณา ชยธวัช
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายพงศกร เพียหาเทศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงพจมาน พลศักดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงพรเทวา คลีใบ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงภัทรพรรณ ชารัมย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายสมพงษ์ มณีขัติย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายสันติทร โสสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุวรรณโกฏิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงเบญจพร เบ็ญจลักษณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงใหม่ เหล่ามาลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงฐานิดา พรมอุทธา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงณัฏฐนิชา จารุจิต
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงนภัสสร จำปานิล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงนภาพร วาปนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงพิชญธิดา ฉวาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงมนชญา สร้างนานอก
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายมโนทัย สมจิตร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงรัชนี ช้างสม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงศุภสุตา อุตมะญาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงอรปรียา ช้างสม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงแพรวา ปราศัยงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ มุงคุลแสน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายธีระพงษ์ จำปาลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายปกรณ์ เรืองบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายรัฐดนัย ดวงพรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงสุนิสา ผลอนันต์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เซเยอร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงอริศรา ภูกองชนะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายอัษฎาพร เผ่าทองงาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายเกษมสันต์ ทองปอ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงเกษศิริ ดีรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงกนกอร ทัดแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงดิษย์ลดา ชามนตรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงธัญพิมล สุวรรณคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายธีนะวัฒน์ คำพิลา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงนันทิชา วงษ์คำหาญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงพรทิพย์ วงษ์หาจักร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงพลอยธิตา ทัศบุตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงรัตนา ชัยสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงรุจิรา สุภาษร
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงลักคณา ปาปะโต
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงลูกนำ ปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงวริศรา ธานีรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงศรัณยา มีฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา ดวงจันทร์ดา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พิมเสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงหฤทัย คำควญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงอริสรา พิมโต
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายอานนท์ สาธุชาติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงเบญจมาศ นามวงษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุตนนท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิมพาไชย

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายกิตติทัต ศิริทิพ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงจารุวรรณ มุกภักดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงชญานันท์ สัตวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายธนพล แสงซ้าย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายธีรเดช เทินสะเกตุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายปรีชาชาญ อุ่นสูงเนิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงปยะดา สุทธิวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงวรินทร ชาพา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงอริสรา แซ่หลิว
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา วระคัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายเฉลิมชัย มุ่งดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงเนตรมณี รัตนะวิชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงจันทภา แสงวิชา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงชนากานต์ นามศักดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงชลดา ศรีโคตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงชลลดา ค้อชากุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คำพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายถิรวัฒน์ หนูแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงธนศิริกัญญา สีสุทะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายธุวานนท์ คะชาชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายนันทวัฒน์ พันนกแต้
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงนาฎยา ขวัญอุบล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงภคพร คงเกิด
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายภรัญยู พันนกแต้
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายภูมิภัทร แสงเรณู
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายรพีภัทร ทองสุทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงวรรณภา เหมือนตา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงศรัณยา ชัยศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงศุจินธร ผ่องราษี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงอริษา จินดาวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหมวัลย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงขวัญพิชชา โคตรมณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงณัฐพร บุญแจ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงดลรญา แก้วสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายธนากร ทองขาว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงนภัสสร มูลอำคา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงบวรรัตน์ พลเตมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายรัฐพงษ์ อาจหาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เบ้าคันธี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายวิษุวัต แสงเรณู

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายวุฒิไชย บัวสูง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายศรายุทธ สมจิตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงสุริตา โคตรภักดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงอุมารุจี ชุมจังหลีด
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายโชติพัฒน์ ชูแผ้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายไชยภัทร สุวรรณเวียง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายกริชเพชร เคหะฐาน
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายธนิสร ผาทอง
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายเฉลิมเกียรติ สุวรรณรอด ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายณัฐวัชต์ รัตนะพลแสน
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายธนาคม ปาเขือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุริยะบุตร
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายณัชพงศ์ จันทร์หร่าย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บ่อแก้ว
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงนลินนิภา ศรีหาวงค
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงกันยรัตน์ ยกเทพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงณภัทร สิงหศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๓ / ๑๒๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายวัลลพ เกตุมาลา ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายศรายุธ สาระพันลำ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายพงศธร อุ่นคำ
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายณัฐภัทร สุทธิประภา ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายธนยศ ประวิเศษ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายดลภัทร ราชสีห์ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สมสนุก
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายไพรพนา ชนชิต
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงณิชานันท์ พลเสนา ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงอาริสา คงทัน
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงนันทิชา พินทา
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงธีรนาฎ แก้วดวงดี
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงจันทิมา อนานัน
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงพัลลภา ไชยะกาล ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงรจรินทร์ ประวิเศษ
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงปนัดดา สุขแสงดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงอรปรีญา บุญเสริม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงคณัสนันท์ คงทัน
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงศศิวิมล แพงกันยา
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์สินธุ์
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงชลวรรณ ลือเรือง

่ ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายเจษฎา วะนาคำ ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายนันต์ทกร ยกเทพ
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ สุภาสี
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายณรงค์ชัย หมีเมืองนอก
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายอิสระ พันธุ์ลี
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ ปานจันทร์ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายคชาธาร ลำห้วยสุขใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายสรายุทธ สุวรรณประดิษฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงจตุรพร ศรีบุญทา
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงอินทิรา กองสิน
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงวรรณนิษา รินทะจักร ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงประนิดา พลชัยยา
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงชุติมา ปกขะพล ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายบุริศร์ พินทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๔ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายศราวิน สรรศรี
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายสุตะนันท์ สีชุมพร
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายวชิรพล แกว่นกสิกร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงพรรัมภา จุกลาง
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงปยะฉัตร เวธิตะ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายพลวิทย์ หาญบัว
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายธนพล โนนน้อย
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๘๗
เด็กหญิงพิชญานันท์ เวฬุวนารักษ์ ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงกิตติมา พินทา
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ จุกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงพลอยชมพู ชมพัด

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงปรียา พลรักษา
๒ุ๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงวลัยพร นาคำ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงอติญา เคหะฐาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายอโนชา บรรณบดี ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงธัญจิรา พันลำภักดิ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงอภิญญา ทองมาก ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา ไชยะกาล
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายกนกพง ศรีสุนทร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงจิราพร หม่วยหลง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นันทะชัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงชนากานต์ เพียรคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ หนูคง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงปภัสรา นิโรจน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงปวีณา นิโรจน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงปยะดา หลักคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงภัทรภา นามวิเศษ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงมลสุดา ทุมพร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ มูลลี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายวโรดม วงค์จันทร์เรียง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แคนวัง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงสุมาลี ทาวง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงอภัสรา ต้นกัลยา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายเกริกพล คำภูแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๑๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศรีโภก

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายแสงสุรีย์ ไข่มุก
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายจิตรชนก จันทร์ทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงจิรดา แผงภิรมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงณัฐทริกา วงค์คำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงณัฐวดี ห่อมลา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงดวงตะวัน ศรีชมภู
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ นามขันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ศิริปรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงปวรรัตน์ รัตนวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายพงศกร โยกแปน
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายมงคล นามลัดศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงมาริสา เพ็งประทาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงมุจลินทร์ โพธิศรี

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงรวิสุดา คำงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายศตพร โพธิศรี

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายอธิชัย ทองดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีหาทับ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายเทวฤทธิ

์

เพชรเพิมวงศ์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีหาปญญา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงกิมิทา จันทร์เทศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงครองขวัญ ภูผิวนาค
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายจตุพล เหล่าทองสาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงจันทนา รูปคม
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงจิตรลดา นามกลาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงจินตนา หมึกสี
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงจิรนันท์ โคตรหนองบัว
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงษ์คำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายชัยวัฒิ มาดสีหา
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๔๓

นายชานุภัทร์ ทินหงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายณัฐพล ศรีบุญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายทศพร คำพลทัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงธนิษฐา ทองดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายธีรวัฒน์ จูงนาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงนิตยา สุตินันท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงนิติยา พงษ์เพชร
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงนิศาชล สาคร
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ ช่างเรือนกูล
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายปรัชญา แคนปา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงปยฉัตร บุญโคตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงปยนุช สว่างแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงพรชิตา ศรีหาปญญา
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายพลวัฒน์ สามารถ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ มีผล
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีลือ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายวชิราวุธ เมฆคุณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงวรรณิศา ชินบุตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายวรันธร หนองผือ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เซนตะคุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายวันชนะ กองพิลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงศิรินภา ไชยเดช
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์คำวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงสุมิตรา ต้นกันยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายสุรชัย ชาดา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายหัสดินทร์ พรมพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงอรดา รัตนพลแสน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงอุษา แสงมาศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงเมธาวี ร้อยแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายเสกสรรค์ ผุยเพ็ชปุย
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๗๓

นางสาวกมลชนก ขันสะพัฒ
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๗๔

นางสาวกัลยาณี อินทร์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๗๕

นายกิตติศักดิ

์

ทุงจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๗๖

นางสาวจิราภา แก่นพล
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๗๗

นายธีรพงษ์ บัวพุด
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๗๘

นายนภาพร พรมโคตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๗๙

นางสาวนฤมล จิตรปรีดา
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๘๐

นางสาวนิลรัตน์ จันทพิบูลย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๘๑

นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๘๒

นางสาวรัชฎา พิมวันนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๘๓

นายวรพล วงษ์ผาบ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๘๔

นางสาวศิริลาวัณ เครือแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๒๘๕

นางสาวสุกัญญา นาลาด
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๘๖

นายอนันท์ รัตนพลแสน
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๘๗

นายอิทธิพล จันเทพา
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๘๘

นายเทวฤทธิ

์

อาจศักดิดา

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๘๙

นางสาวกมลทิพย์ สุปนะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๙๐

นายจีรศักดิ

์

สมศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๙๑

นายชาตรี ปวงปะชัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๙๒

นายฐานันดร ยาวาป
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๙๓

นางสาวทิพวรรณ ภูชืนสี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๙๔

นางสาวปรารถนา หอมแพงไว้
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๙๕

นางสาวปยฉัตร์ ดอนวิจิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๙๖

นางสาวพินทุสร สีมารักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๙๗

นางสาวรุ่งนภา ยาวาป
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๙๘

นายศุภชัย ทองดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๒๙๙

นายเฉลิมชัย เชือมนอก

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๐๐
นางสาวเปยทิพย์ ประทุมชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๐๑

นางสาวกชพร เพ็งจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๐๒

นางสาวกวิสรา ชมพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๐๓

นางสาวกุลณัฐ ปานสีดำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๐๔

นายฐิติพงศ์ วงศ์แดง
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๐๕

นางสาวทิคำพร นันทะชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๐๖

นายทินกร บุญมาก
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๐๗

นางสาวพรวลัย มูลสี
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๐๘

นางสาวภาวิณี ศรีจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๐๙

นางสาวมนัสนันท์ กังกลาง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๑๐

นายวณัฐพงศ์ จันทร์ทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๑๑

นางสาวสิริวิมล ไข่มุก
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๑๒

นางสาวสุภาภรณ์ เมธิคุณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๑๓

นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๑๔

นายอนุชา อินลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๑๕

นายอัษฎาวุธ หม่วยหลง
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงฑิมพิกา ภูประพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายณฐกร ศิริเกตุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สุทธิประภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายณัฐนันท์ ผิวเหลือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงต้นกล้า บุบผา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายถิรวัฒน์ เกณฑ์ภูเขียว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงนันทัชพร เกิดนิด
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงปนัดดา ขินสันเทีย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๒๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยอดงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายปรเมษฐ์ วิเศษหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายปยวัฒน์ เนตรภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายพงศกร สิทธินู
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงพัชราภา มณีลำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ อยู่สวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงลลนา พรมสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายสันติ ครุฑมาก
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา สูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงอนัญญา เกตุตอน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายอนุชา สารีแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายจักรินทร์ น่วมแม่
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงจีรนันท์ จูงนาง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายชนะชัย เสนาวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา สายคำมี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สารีพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายธนชิต ทวิลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงนฤมล วงษ์หาจักร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงปนิชา ถินหนองพัง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงปริญญา จันทวี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายปญญาวัต คำอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายภูมีคิตร ชมภู
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายรัฐนันท์ วรกฏ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงรินรดา เคหะฐาน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายวรรณชัย บุรมโคตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายวิวัฒน์ ใสกระจ่าง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กชายศรัณย์ ถีถ้วน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงศริษา เทพวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงสมิตานัน เทพวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงสศิรินทร์ เครือแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายอภิวุฒ รักกสิกิจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๙ / ๑๒๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายอัครชัย บุญโนนแต้
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายอิสระ อันมาก
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงเกวลิน เดชสะท้าน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายแทนคุณ พรมสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายไชยวัฒน์ เสวะโก
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงกุลจิรา แก้วจันดา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อ่อนน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงดรุณี นาเพ็ก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงดลพร สารนันท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายนพรัตน์ ชวะเลข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงนวนันท์ ทองขาว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงนิรัชพร นิติธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายปกรณ์ จันทะโสภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายพลาธิป ภูครองจิตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เทพวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายภูผา เศรษฐสวย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงมุทิตา กางหาบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายวันชนะ โสสีสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงวาสนา แสนนาค
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงสุฐิตา ขินสันเทีย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงอนัญญา ศิริเกตุ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายเจษฎากร อนุไพร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายเทวา อุเทศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายเมธา ลมอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายกนกพล ศรีไสย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงขวัญตา ประกอบใส
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายจักรรินทร์ ท้าวนิล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายตระกูลโชค บุริทัศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายพัฒณพงษ์ โคเรียน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุวิชาดา ขอนยาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงอินทิรา โยนาพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายเด่นดนัย งามฉลวย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงกุลนัส ทองขาว
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายจาริยวัฒน์ โคตรเวียง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ฟุงถือทรัพย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงธัญพิชชา โสดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายธีรวัฒน์ เฟองสีใหม
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงนัยนา ดลดิรก
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายพงษ์เดช แจ้งนิล
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายพัทรพล วังวน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงพิชาภรณ์ เกณฑ์ภูเขียว
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงลมุล ภูมิประเสริฐ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ประเสริฐสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสวะโก
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายคณาวุฒิ บุญขันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงช่อผกา ทับทิมไสย

๒๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายณัฐกรณ์ บัวทิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายณัฐชัย พิมโสดา
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ปยะมาตย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กหญิงอัญชลีกร ครุฑมาก
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมาคมสือมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

่

วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงชลธิชา อินแผ่น
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายนิติพงษ์ ติดมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงพชรมน ติดมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงภาณุชนาถ มูลคา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายภูชิต หอมมาลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงหทัยทิพย์ พิจารย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงอริศา จินดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายเรวัฒน์ ชนะดิษฐ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หินคล้าย
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศาลาแดง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายณัฐพล ผาดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงสุวนันท์ แก้วภักดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายเทียนชัย ถินประสงค์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงนภาวรรณ บุตรดา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงปทมา รัตนะศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงปยะนันท์ วรชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายวีระพล บุญทา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายวโรดม เทพรักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงศรัณย์พร โคตรวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงอินทิรา พลภักดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงกมลชนก คำภิระ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายธเนศ อาษาสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงวิภาพร ราษี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงอุทุมพร โสภากุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๒๙

นางสาวเจนจิรา ข่ายม่าน
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงปยะนุช ไตยพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม วัดนาสะแบง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงปวีณา ไชยจักร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงพิลาวรรณ วงศ์สกุลทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายภูมินทร์ วงประทุม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายศรัณยู จันทะนาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์เขียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๓๖
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ มงคลนำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายคณิน พิมภักดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงจันทนิภา นามไพสงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีพันจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปนกา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงชลลดา ลอดทรง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายชัยอนันต์ พระลาหงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงดวงแก้ว ทุมจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายนันธนวัฒน์ จิตนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายปฎิพัทธิ

์

ไกรรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงปภัสรา ชัยสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายปรัชญา หมอยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายพรมรินทร์ สังวาลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงพิยดา ปุยะบาล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงภคนันท์ พันภักดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงภาวิณี วิลัยปาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายภูเบศร กุลแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงมัชฌิมา อรศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงวณิชยา จันทร์ชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายวรวุฒิ เพชรแท้
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงวีรสุดา เทพนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงศิริณญา อินหา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายศุภกร เคนโคก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายสังขกร สุขอิม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงสิรินดา นวลเพ็ญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายสุธี ฉิงสูงเนิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายสุริยศักดิ

์

เชือวงษ์

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงอนัญตญา สีจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายอลงกรณ์ ก้อนสิทธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายเขมชาติ โพธิตะคุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา งิวลาย

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายจักรพรรณ์ จูมบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ผิวทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายนัยนา คำสีทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงภาณุชนาถ ขุนพิจารย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายศักรินทร์ สุริวาล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายอนุวิท มีมาก
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงจิตรา กระรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ วงศรีรักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงมณธิตา รอดมณี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายอัครเดช สลักไชย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงอินธิรา อุราวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายเดชาวิชญ์ พรมวงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายไชยา หงษ์อาจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายตะวัน กล้าหาญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงธิญาดา กิงมิงแฮ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายรณชัย ศักดิดี

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงรุ่งธิวา สุราชวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์อ่อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายนครินทร์ โพธิทอง

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงปยวดี ภูเคนหวด
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงวิสุดา มังมี

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายอภิชาติ ขุมาลี
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงกรรณิกา วงค์น้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กชายจักรี สืบพา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงจิตต์โสภิณ มีทำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงญาณิศา โอฬารเกียรติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายณพงศ์ เชือวังคำ

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายณพัทร กุลวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงนภัสรา เพชรพา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายปณิธาน บรรหาร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงปวีณา คำมุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงปารวี คำพวง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ แย้มยวน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๕๐๐ เด็กหญิงพลอยทับทิม
สุวรรณไตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ วังคะฮาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายวิศรุต สุวรรณไตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายศิริชัย หาลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายศุภณัฐ ศรีเพชรพูล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงสุชาวดี จันทะลุน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายอธิชา รักษาสี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงอาภาภรณ์ วรรณสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายภานุ คำคูณคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงกัณฐิกา อนุรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงกาญจนา แสงแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา แสนมาโนช
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงจิดาภา ปตรา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงจินตนา ปวันนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงญารินดา มะโนศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

สายสุด
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เชือสาทุม

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายณัฐพล ภูดีวี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายณัฐพล สุวานนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงธัญญ์ชนก พรหมบุตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงธารีรัตน์ แก้วอุ่นเรือน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายธีรภัทร ราษฎร์กฐิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ สันประภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงนัทธมน เปรินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงนิรชา เสนาพงศธร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายปกรณ์ อุ่มจันสา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงปพิชญา แสงคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงปยะนุช น้อยยาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ภัควันต์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ลอดไพร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๔ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายอชิรวิทย์ พรมวัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายอัครชัย แสนสุริย์วงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงอารียา ทิพชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๓๓
เด็กหญิงเกศราภรณ์ พวงเกตุ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายเจษฎา สุรศัพท์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ภูมิวิเศษ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายเรวัต วิโรจะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายเอกปวีณ์ สีตานันท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงกัลยาณี พิบูลย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

โนนเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญพา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายณรงค์ ฉอ้อนศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายณัฐชนน บุญสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา คำเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา นาเวียง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงณิชกานต์ หงษ์สุวัฒน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงดวงกมล วงสีดา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายต่อพล สุจิตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงธนัตดา ศรีราชา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายธีรธร จันทร์เทพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายนันทกร พลสีดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงนุชจรินทร์ บุบผารักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายบัญชา ราชสำเภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายพรมา ภูมิฐาน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายพัชรพล อุ่นคำศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายพันธกานต์ บัวพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แก้วเทพ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิโน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงภาวิตา ใคร่นุ่นสิงห์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายลิขิต วารินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงวริศรา อินศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายวิทยา แสงมืด
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายวุฒิชัย คงอุ่น
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายศรราม แสงจันดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงอมลวรรณ สุขเกิด
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๕ / ๑๒๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงอรนุช ขุนจำนวน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายอัษฎาวุธ สุโสภา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายอานนท์ วรรณศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงเจรฏา ตาทิพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายเพชรกล้า ศรีลุนช่าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฤทธิมหา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ขัวอัว

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายณัฐสิทธ์ อังคะลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงนาฏศิลป ขันผง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ กุลวงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายเจษฎา สอนบุญตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๕๙/๑๕๗๖

นางสาวดวงใจ สร้อยจักร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๗๗

นายวรากร จันทรา
๒๙/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๗๘

นางสาวอรชร ชาคำมุด
๐๓/๐๗/๒๕๓๓

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๗๙

นายศรีพัย วรรณดร
๒๐/๐๓/๒๕๑๘

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๘๐

นายสกล อินเมืองแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๘๑

นายสุวรรณชัย แดนนารัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายธนกร พันธุ์คุ้มเก่า
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ อัมมะวัน
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายธีรเมธ โลไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงนวลอนงค์ วงศ์สุ่ย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงนำหวาน ดวงมาลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายประกาศิต กลมเกลียว
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงปยธิดา คำมะภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงพจนีย์ ตลับทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายพนกฤต ไกรรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงพรหมพร เอียมสินธ์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงพัชริดา ศรีรักษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงจิรนุช ประเสริฐพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงพรรัมภา ผายพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายภัทรดนัย แก้วนาคูณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงภาณุมาส วงหาริมาตย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงศุภิสรา ดวงตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงศุภิสรา นะทร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงสวัสดิ

์

ไพศาล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายสิรภพ คำพิลา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงสิริญากรณ์ ศรีดาดิษฐ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายสิริศักดิ

์

สุราษวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา พลลือหาญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงสุจิรา ขันถม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงสุชาดา ทันโหศักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ผิวทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงอรนิช ฤทธิขันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงอรอนงค์ พรมผล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กชายอานนท์ ปดสำราญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงอารยา คำบัว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงอาริยา สดไธสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

อยู่งาน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายเศรษฐ์สิริ ถามูลเลศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายณัฐิวุฒิ อองตัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงธนพร แก้วใส
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงธันนิดา คำภูมี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงสิทธิพร นาคเหลือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงสุพรรณี พลอามาตย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงสุพัชตรา สีภู
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงอรปรียา ไชยปญญา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายเปรมปกร พรมกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายกฤษฎา ประชาชู
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายกัลยา โคตรพรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงช่อลดา วันทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงฑิมมิกา ใจตรง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงณัชชา คลังแสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ รุณยาสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงดารณีรัตน์ เชิดรำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายธีรภัทธ์ ไชยศิริ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กชายนาวิน ศรีชาดา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงนิราวรรณ แก้วแดง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงพัชรนันทร์ หอมกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา โสภานิตร
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงภัควดี อุตรัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงมุทิตา สมบูรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงวรรณกุล สียางนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงวรัมพร วัสธูป
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายวิชัย สาลาด
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แก้วคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงศิริประภา มะรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายสรวิศ ธรรมสุทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงเพ็ญพร ยาตาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงกัญญามาส จอมเกาะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงกัลยา คุ้มครอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงกัลยาณี เลิศศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงขวัญจิรา นาโส
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายคุณากร โคตรพรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ สุวรรณโค
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงณัฐลาวัณย์ สาระพันลำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

เชิดรำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ มิงขวัญ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายธวัชชัย ใบธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายธเนศ กมลตรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงนริศรา พิมเส็ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงนัฐริกา ดอกจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงนาฎชนก เกณท์สาคู

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายภูชิต เนหล้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงรัตนาวลี สิทธิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงวรรณวิษา ใจเรา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงศิรดา เข็มทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วโนนตุ่น
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๖๒
เด็กหญิงสุดากาญจน์ แก้วก่า

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงอภิชญา ผลไม้
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายอัษฎาวุธ บุศดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงกมลมาศ ผาสุจิตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงกัญนุสร แก้วปญญา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงขวัญจิรา เกตุพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายณรินทร์ พิมเส็ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายทัพญา อุ่นวิเศษ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงทิฆัมภรณ์ โคกโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายนภัสกร แก้วปญญา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงนิรมิตร คำพิลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายพงศนัย ผิวนอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงพิชยา พังพี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงภควดี บุญราศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงรดามณี บุญหลาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา พวกพิทักษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๗๘ เด็กหญิงลักขณาวรรณ
แก้วคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายวทัญู เกตุพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงวรรณณิสา โปะพนม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พิมพ์พันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงอภิญญา นามจำป
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายอานนท์ ยาตาล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายเจษฎา ศรีวัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงกณิษฐา ปองปน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงกตัญชลี ศรีมาตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีปญญา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงกมลวรรณ กำนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงกรรณิกา หาวิรด
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายกฤษณะ แสนอุบล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายกิตติทัต สอนราช
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงกุศุมา สุทธิศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา มาทฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายคมสัน คุณวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายคเชนทร์ สอนพิมพ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายจตุพร เชืออ่อน

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายจตุพล คำเกียว

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายจตุรงค์ พรมศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงจรรญาพร นครไทย
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา อินทร์เลียง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายจาตุรนต์ ศรีโสภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงจิรนันท์ สุสาระโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงจิรนันท์ เศษภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายจิรวัฒน์ พรมกูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายจิรวัฒน์ วารีศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายจิระพงศ์ พัสนัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายจีระวัฒน์ ขาวขวัญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มังศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงชฎาธาร ตาลสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายชนาธิป ทองมหา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายชยานันต์ วิชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายชลชาติ ลาดศรีภูมิ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๑๓
เด็กหญิงชลธารทิพย์ เขียวมี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงชลธิชา แสนพันนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงชลิตา สายโน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายชัชวาล สิงห์เทศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายชัยธรา ฮุงโสภา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายชัยศักดิ

์

หมืนรัตน์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายชินวัตร บุญส่ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มัชมลทน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายชุติพนธ์ ภูลายยาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงชไมพร สีใส
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๒๓
เด็กหญิงญาดาลักษณ์

ชานันโท
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายฐิติพันธุ์ กองแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงฐิติมา นวลสี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไตรพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายณัฐฒินันท์ ทามแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายณัฐดนัย เกือทาน

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญทศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายณัฐพล สุคำภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เสามัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงณิชาภัส ภูพานเพชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายดนุพล สอนฮุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงดวงฤทัย วงศ์กระโซ่
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายทัพเทวา วรรณเดช
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายทินวุฒิ พลบำรุง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายทิวากร นนธิจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายธนกร พรหมนัตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายธนกร มาธุพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายธนกฤต ชาแฮ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายธนชัย กิงแก้ว

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายธนธร เดียวไธสง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายธนพล นิลทมร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายธรรมนูญ สิทธิโชติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงธันยพร ยุชิ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงธิดาพร สีทา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงธิติมา ทีรัก

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายธีรภัทร วันหอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายธีระพล จิตนาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายนพดล เอียมสอาด

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายนพรัตน์ อ่อนยอ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงนรินทิพย์ หล่ายบุญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงนริศรา ชัยฤาษี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงนันตญา เดชแพง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงนันท์นภัส พูลสมบัติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงนันท์นภัส แสนไชย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงนันธิดา สุกัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายนาวิน ภิญโย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงนำฝน กองบาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ พุทธสา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงบุษบง โมรา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายปฏิภาณ สะตะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงปนัสยา โกยสกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงปนิชตา ปนันตา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๖๕
เด็กหญิงประกายวาว พรมแสน

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงประภัสสร โวหารลึก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงประวีธิดา จันทร์อร่าม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงปริศนา สุระทัด
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๖๙
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ รอดแสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงปรียานุช พลช้าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เมืองคุณงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายปญญา อำนาจโสม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงปทมาภรณ์ มุขไชยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงปาริชาติ อามาตรสมบัติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ โสมอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงปาหนัน ตาลประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายปยวัฒน์ เคนเต้า
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงปยะมาศ ฉิมไพบูลย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงปยาภัสร์ ปะมาคะเต
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงพรธิดา กล้าหาญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงพรพิมล กรินชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงพัชริดา สุนทรวัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงพัชรี จันทร์ศรีนวล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงพิยดา ข่าขันมะลี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายพีรดล เตียงตัง

่ ้

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายพีรพล ชัยนาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงฟาพราว เทียบมาก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายภพธรรม คำพิละ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายภัทรพล โพธิมา

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์อ้วน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายภาณุพงษ์ กองเกิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงภิรวรรณ แสงจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงภูวนิดา โพธิสาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายราเชน ทองเฟอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงวราพร วงษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงวราพรณ์ วีระพันธุ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายวรายุทธ ชูรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายวรเชษฐ์ แสงสุพรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงวาธิดา ชาชัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายวายุ ชมพูพืน

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ตรีรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ปญญายง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงศรีสุดา เอมสมบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงศศิธร ศรีลาพร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงศิริพร ตาลทรัพย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สกุลณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงอรนภา หลวงพระบาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงอรปรียา ดุลบดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงอรัญญา วงษ์สุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงอริญยา สายสิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงอริยะภรณ์ ทองชมภู
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงอริษา นาดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงอริสา ไชยโชค
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงอักษราภัค รักชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงอัยรินทร์ สวัสดิพงษ์

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงอาภัสรา มณฑา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงอารียา ศรีอำคา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงอุไรพร แก้วปลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายอโณทัย พัฒเพ็ง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงเกษวรา ทรงคาสี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายเขมชาติ ประเสริฐสังข์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงเบญญาภา ปดถาทุม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงเปรมฤดี หวันเสนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงเมฆขลา คุณฟอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงเรณุกร โคตรศรีเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๒๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โคตรหานาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงเหมือนฝน อ่อนท้าว
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ทนกรรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงเฮงตระกูล ทิมินกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงแสงจันทร์ ไชยกำเนิด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายโชคชัย กาฬภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายไชยพงษ์ ไชยศรีหา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทามแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๓๔
เด็กหญิงการัณยภาส เริมศรี

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงจันจิรา วงษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงจุทามณี พิมล
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ วงษ์ดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายชินวัตร ทันสมัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงญาณิศา สมบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงณัฐชา กางหาบุตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายณัฐพงศ์ จานนาเพียง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คิดคำนวล
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงณิชนันทร์ ภูมิภักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงทิพยสุดา การสุพรรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา เหล่าโสด
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงธนพร ตุ้นแคน
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงธนพร ศรีสมบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงธรรมมิกา พรมวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงธัญรดา ทองจ่น
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงธิดาภรณ์ โคตรศรีเมือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงธิติยาภรณ์ ศรีคำภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายธีรชาติ มาตาชาติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายธีรภัทร พุ่มโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

หาสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงนรินทร์ธร ทองแท้
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงบุษบา แสดงจิตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงประภาสิริ สุขรักษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงปาริชาต เจริญสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายปยะนนท์ ชายดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงพิยะดา พงอาษาไทย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายภราดร สิมาหลวง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงภัทรลัดดา ภูมิกอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงภาณุมาศ กรินชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายมนัสศักดิ

์

หอมเมือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงรัชนีกร ทุ่งมล
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงวรรณิดา พันธุ์ทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายวัชรพล แวงเลิศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายศรัณย์รัฐ กาติวงศ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงศศิพร ดำพะธิก
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงศิรินทรา บำรุงเอือ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายศิลา กันหา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงศุภานัน จันทร์เทศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ อภัยพิพัฒน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายสฤษฏ์พงศ์ โคตุเคน
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายสหรัฐ สุขประเสริฐ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ มูลราช

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงสุพัตตรา นามอาษา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายสุริยา แสวงสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ภู่ระดา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายอัครพล อำนาจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วกันหา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองมูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุธรรม
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายณัฐนนท์ จันทร์อับ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงประภัศรา ทาวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๘๖

นางสาวพรพิมล หีบแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงพิมพิศา บุญเกตุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงยุภาพร สุระทัด

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงศศิวิมล ดีโท
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๙๐

นายกฤษฎา มงคลยิง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๙๑

นางสาวจิราพร ศิริ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๙๒

นางสาวชญาดา โพธง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๙๓

นายชัยนุวัฒน์ จันทัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๙๔

นายธนพล สะตะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายธนากร แสงเสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๙๖

นายธวัฒน์ชัย คำควร
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๙๗

นางสาวบังอร วงค์อินอยู่
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๙๘

นางสาวบุญธริกา ศิริผลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๘๙๙

นายปกรณ์ โคตรพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๐๐
นางสาวปริยดา ไชยหงษา

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รัตนวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๐๒

นางสาวพงศ์ทิพย์ ซิลสูน
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๐๓

นางสาวพรซิตา เจริญพืช
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๐๔

นายภัควัฒน์ เย็นใจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๐๕

นางสาววณิชญา พระสีอัคราช
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๐๖

นายวีระชัย วงษาบุตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๐๗

นางสาวสิรภัทร ภูพานเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๐๘

นางสาวสุพัตรา เครือแสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๐๙

นายอนุวัฒน์ อับภัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๑๐

นางสาวอริศรา แสนโคตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๑๑

นายอัษฏาวุช ศรีบุญราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๑๒

นางสาวเกศรินทร์ ด้วงคำจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๑๓

นางสาวเกศรินทร์ นิลเกตุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๑๔
เด็กหญิงเหมือนไหม แทนสา

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๙๑๕

นายจิรเดช ธนชัยอุดม
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๑๖

นางสาวจุฑามาศ ภูผิวโคก
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๑๗

นายชัยทวี ตรีรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๑๘

นางสาวณัฏฐพร วันทา
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๑๙

นายณัฐวุฒิ ลีแสน
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๒๐

นายทนนท์ชัย สิงสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๒๑

นางสาวทิพย์สุดา ศิริแสน
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๒๒

นายธงชัย วงษ์คำจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๒๓

นางสาวธัญรัตน์ ญาติปรีม

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๒๔

นางสาวธิดาพร วงษ์จันทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๒๕

นายนลธวัช รัตนเสมอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๒๖

นางสาวนันทัชพร วงศ์กระโซ่
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๒๗

นางสาวนิภาวรรณ แก้วหลักคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๒๘

นายประกิต บุตรแสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๒๙

นายพิศิษ ตาลประเสริฐ
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๓๐

นางสาวภานุมาศ อินเสถียร
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๓๑

นางสาวมุฑิตา สุขจิตต์
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๓๒

นางสาววนิดา วงกะโซ่
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๓๓

นางสาววราพร โคตรเสนา
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๓๔

นายวิสิตพล ตุจันโต
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๓๕

นายวุฒิพงศ์ ภูพานทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๓๖

นางสาวศรัญญา หาญดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๓๗

นายศุภชัย บุตรด้วง
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๓๘

นายศุภวัฒน์ แอ่งสุธา
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๓๙

นายสมชาย สิงห์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๔๐

นางสาวสายธาร กลมเกลียว
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๔๑

นายอนันต์ดา ประสาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๔๒

นางสาวอฤทัย เลพล
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๔๓

นางสาวจิราพร ภูกระบิล
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๔๔

นางสาวญาณี รักเสมอ
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๔๕

นางสาวดวงจันทร์ พงพะลาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๔๖

นางสาวปวีณา ทองเฟอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๔๗

นางสาวรำเพย ปะโกทะสังข์
๐๘/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๔๘

นางสาวสุชัญญา ภูผานี

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๔๙

นางสาวอารีรัตน์ พระนคร
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๙๕๐

นางสาวเนรมิตร ประทุมนันท์
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายปณิธาน กิงมาลา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายปยะวัฒน์ บุญยะพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายพรเทพ พูลสมบัติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายพสิษฐ์ โสภาวัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายวรภัทร แสนภูวา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงสุนันทา ศรีอุดม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงอภิญญา อินเสถียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงอภิมุข น้อยอุดม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงอรุณรัศมี อาสาวิเศษ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กชายอลงกรณ์ โพธิทอง

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายกิตติธัช เทศกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายชนินทร์ แก้วกาหลง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เสาร์ปลา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงณัชณิชา นาทันคิด
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เคนเต้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายประภัสสร บำรุงเอือ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงปาลิดา สอาด
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงปาลิตา สอาด
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงลักขณา ลุล่วง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงวนัตตา สีพา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงสุภาวิตา อนันทสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงอรัญญา อินผิว
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายเจษฏา หาญดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายกฤษฎา แต่งตังรัมย์

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงชนากานต์ พุ่มโพธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายธีรวัสส์ ปชมะณา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงนันทิตา ผ่องแผ้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายรัตนากร ศรีพลัง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายเมธี พรมมานอก
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงธัญชนก สีเสน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายพงษ์อนันต์ หลักคำพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายศรายุทธ สุธารัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายเจษฎา ทองผา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงปณิดา ศิริโยธา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงเกศมะณี ดอนกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงกนิษฐนาฎ จันทะสูนย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงดรุณนี ละลี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงปรายฝน แอ้นบุญมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ บริบูรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงกริงฟา

่

สีอุ่น
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงชนิตา พลโท
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายชาญชัย สีแก่บ้าน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายชาญณรงค์ ตรีรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายนฤพนธิ

์

เสียงใส
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีชัยวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายพรภวิษย์ ภูกระบิล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายภัชศร สวยสอาด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายวัฒนา บริบูรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงไอยลดา หรชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายนันทวุฒิ จันทะชำนิ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงนันทิชา ขุ่มเรืองศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงประกายฟา ฉันมิตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ วงพรม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงสิริวิมล สุริโย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงสุภาวดี เฉยฉิว

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายชัยพิเชษฐ์ ราชลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายพงศกร ชัยการ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายภาคีนัย บึงหนองอ้อ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงศิริพร พันสี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายสหรัฐ คดเคียว

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงสุนิตา นังตะลา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายอนุชา พันธ์โสม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายเกรียงไกร วงพรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายเจษฎา คุณาชนม์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายจักรรินทร์ บัวบังใบ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงชนิดาภา วันโนนาม
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายณัฐนนท์ สีสิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายติณณภพ แก้วไพรวัลย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กชายธาวิน ศรีกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๘ / ๑๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายนัฐพร ศรีพุทธา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงนันธิดา สีชมภู
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กชายบุญล้อม พลสงคราม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ต้นกันยา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายปวีณ์กร พันพรมมา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงพรนภา ปญญาวัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงพรภิตา วรรณไชย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายพีรภัทร พิลาอาพิษ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายรัฐนันท์ สิมมาลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายวิชา เสนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ คำมุงคุณ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงศิริลักษ์ วีระศร
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายเกรียงไกร เดชเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงเปมิกา ชมจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงเยาวมาลย์ ศรีการุณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงเยาวรัตน์ ศรีการุณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายเอกพล ไหลมนู

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายดนุสรณ์ โชตมลทิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงดวงกมล เทียมทัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงธัญสินี ด้วงสุวรรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายนนทกร วิชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายอานนท์ บุตรนนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุตรนนท์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงกานต์ชนก คล่องดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงชลดา วงค์กะโซ่
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายสรวิชญ์ ภูมิบุญชู
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงเยาวเรศ บาลอ่อน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทิพย์โพธิเมือง

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงปยวรรณ ศิริทาทับ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงสุธาวี บุ้งทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงอัจฉรา ปาระมัตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายกฤษดา ยอดอาจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงจาตรา โคตรมี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงจิดาภา รัตนจุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงจิตรลดา รักชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

มะลาสิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยชมรศ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงชฎาภรณ์ หน้อยเนตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายชลชาติ แสงชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงญาณวิภา นามโคตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีจันทร์กำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ เหลาเงิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีสอาด
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงณัฐริกา ระเริง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายธวัธชัย สุพร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงธิดาพร ศรีสร้างคอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายธีระวัฒน์ กงจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงนฤมน พลอยบำรุง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงนฤมล แก้วมุงคุณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กชายนันทกร จันทรงาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงนิรัชพร เงือกสวย

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงนิศาชล ทรายทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ ทรายทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายบริวัตร พรมรินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงปนัดดา วารีศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายประกายวิทย์ วรกิจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงปวีณา พนอมสาท
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายพงศ์นิรันดร์ จันทร์ปญญา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ต่อนสุรา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ชูศรีจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายภาณุพงค์ บุญตน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กชายมงคล สุวรรณศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายรัตติชัย นบบุญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กชายลาภวัต หูมดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายวรวิทย์ ปาต๊ะวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงวริษา บุญขันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายวัชรพล คำใส
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงวาสนา รินทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กชายวิทยากร พลโท
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายศราวุธ กอดแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงศศิวิมล ดวงโทลา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายศักดิดา

์

ดีแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายสมศักดิ

์

ร่มเย็น
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายสราวุฒิ นาคมี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายสิลาวุตร์ ช่วยชาติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายสุทธินันท์ แสงตาปน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงสุปรีญา รูปพรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงสุริยภรณ์ ทินคาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายอภิชาติ สิงหะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กชายอภิวัฒน์ กงจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายอภิเดช ศิลเขียว

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงอรทัย หมืนผาน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายอรรธกร วิชัยยนต์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กหญิงอรสา ถนอมใจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงอัญชรินทร์ นินแก่นชาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงอินทร์มณี ปาโสรักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายอิศวะ สิงห์ทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงเกตนิกา ลีแสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รินทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายเจนภพ แสดงจิตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงเจสซิกา กุดจอร์ดจิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายเทวนาถ หาวงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงเบญญาภา คำโชติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายเมธา ระวังรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงโศจิรัตน์ จันทร์วงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงไพลิน ปองปน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายกฤษณะ วงษ์ไชยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายก้องภพ กล้าหาญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายจิณณวัตร พิมพ์วิชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงจิตรดา ทินคาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายณัฐพงค์ แสงกล้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สองตน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายดนุพล หันมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงธนพร เสียงใส
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายธรรมนูญ จริงวาจา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงธิดา ระเริง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงธิดา ราชป
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายปฏิวัติ ศรีมงคล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายปญญา แสนวงษ์ไชยา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายปศกร อะรัญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงพัชราลัย โพธิร้อย

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายภีระพัฒน์ ตระการณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงรัชดา เนตินนท์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายวิรุจ แวงสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงศศิวิภา ประเสริฐ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายสติเทพ คำยอดแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายสิทธิชัย ฮวดพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายอภินันต์ สูบพลกรัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายอภิสิษฐ์ ทันสมัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงอรุณี สิทธิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กชายเจษฎา ธรรมนัติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายไกรสร พินทา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงกฤติยาณี นาคเสน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายกฤษดา เจริญยิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายคมสัน แก้วดวงดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงจันทร์ธิดา วันมะโน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายจีรมิตร ศรีคุณฮาด
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อาษานอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงณิชา ศรีวัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายทศทิศ ประแดงอ่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายธนภัทร
บุญวัฒนาศาสตร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมนัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายธเนศ สมณา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายนภสร สินทุกข์

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงนันทนา ทองเจริญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายนันธพงศ์ รูปพรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เจริญทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงปนัดดา มาลัยชัยสงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงปณฑิตา ลำมะนะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คล่องแคล้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ แดนกระใส

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายยุทธนา จิตนาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงวราพร สมใจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายวราวุฒิ ใจหาญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงวิภาวี คำชูราษฎร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายวิศณุพงษ์ มีเพียร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

สีปราบหล่ม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายสุภณัฎ ดอนหา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงสุภาพร เจียมวิจิตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายสุรการ สายแสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กชายสุริยันต์ ปลืมหอม

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายอนุกูล แสงคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงอริษา แสงจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงอัจฉรา เชือเพชร

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงอารยา พละคูณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงอารยา โคตรศรีวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายอำพล พรมคำอินนทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงอินทิรา นามพรม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงเกวลิน บุญคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงเธียรศิริ โคตรพรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงเพ็ญประภา ประชาชิต

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๘๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จรัญพงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ผาสำโรง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงกมลชนก ศรีทะจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายกฤษดา สมพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงกัญญา ผลทวี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงชนกนันท์ ก้อยพลอย
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายชลธี สีสุพล
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงชลลดา ผลาผล
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงชลิตา แข็งสง่า
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กชายชัชวาล ชารัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายณพรัตน์ ดวงสีดา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายณัฐพงษ์ สียางนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงณัฐริกา เสริฐแสงดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงทินมณี ไชยนต์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๑๙๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ถากง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงธิดาพร จันทะชำนิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายธีรภัทร์ สีภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงนครินทรา ขวาซุย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายนนทวัฒน์ สมบัติทิพย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงนฤมล ชำนินา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงนฤมล เลพล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงบุษกร แก้วกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงปวีณา ภานุรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กหญิงปาริชาติ เดชชัยขันต์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กหญิงปยธิดา นามวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงปยะพร อุระยา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายพงศธร พุฒพูล
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ปญญาสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงพนิดา โตนนำขาว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทมาตย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงพันพสา วงศ์คำจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงภัทรภร วารี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อุตรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายมานิตย์ ขามเดช
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงยุพาพร ฝายสงฆ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายรังสรรค์ พิมพ์โคตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงรินรดา จาระ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายวรเวช พิลาป
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายวัชรพงศ์ เศียรนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สีปราบหล่ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายวัชรินทร์ ประชานันท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ สุ่มมาตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงวิดาภา ทาโบราณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงศศิธร ศรีสะอาด
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายศักดา อะทุมฃาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงศิรดา สารภาพ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายสราวุฒิ นันทะรินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงสายฝน สุวรรณเวียง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา สุภาพรหม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงสุจิตรา ดวงทองมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ไชโยธา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงสุพรรษา แพงสมสนุก
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงสุภัชตรา จิตนาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงหัทยา โอ้ขาบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายอนุพงษ์ ใบธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายอภินันท์ ชนะหาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายอภินันท์ ศรีสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์ลดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงอัญญพร อินทร์กอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงอาริยา วงพิมล
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายอาริศักดิ

์

คดเคียว

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงอารียา แสนสิงห์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงอุษณีย์ เลิศศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงเขมิกา จิตนาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายเจษฎา จันได
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายเจษฎา มะลัยเค
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงไพลิน แสงพรมชาลี
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงกนกทิพย์ บูรณะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ สีส่อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงกฤติมา โกกะบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายขวัญถุง เขตศิรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ แสงสว่าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงจุฑาธรณ์ กวนเชียงเหนือ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๕๔

นางสาวชลธิชา ปองพาล
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงชลลดา เพียหาเทศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายชัยวรรณ ดอนหา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงณัฐชลิกา บุญน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงทัศนาพร สีนาทุม
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายธวัชชัย มุลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กชายธีระวัฒน์ สีสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงนภัสสร ศรีคูณฮาด
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๖๒

นางสาวนริศา เดชสุทธิ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายนันทศักดิ

์

เกตุพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ อิศรางกูร
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายนินยะดา ศรีปดชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ เฉยฉิว
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงนิศรา เสนาอาจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงบุญจิรา ครองยุทธ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายปรีชา อำนาจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงปยนุช ประทุมทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงพรธิภา แอ้นบุญมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ยุบลพริง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายพัฒนา ขานวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายพินกร พลนันท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายพีรวัฒน์ บุญผา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายภูชิต คล่องดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๗๗
เด็กหญิงมุกดาวรรณ วิเศษชู

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงมุธิตา แวดไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายฤทธิชัย คำปญญา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงวนิดา คำวิชิตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายวีรยุทธ ดวงปาโคตร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล มากทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายศิริชัย วรรณศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงศิรินทร รูปงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงศุภวรรณ กันชาติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงสรัญญา ชัยไธสงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายสราวุธ สงศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงสุนันทา แก้วเก็บคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงสุพรรณณี บุตรพรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงสุพรรณษา โลสันตา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงสุภาพรรณ สีพา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

คำจอมศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

เสนารักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงอุมาพร ครองยุติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงอุไลวรรณ อุทาลุน
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พันธุ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

พินิจมนตรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายเทวฤทธิ

์

เครือแวงมล
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายเสถียร เนหล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงเสาวณี สิงหาพันธุ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๐๑

นางสาวคฑามาศ วิเศษศักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๐๒

นายธีรศักดิ

์

บุญยะใบ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๐๓

นางสาววลัยลักษณ์ เครือสูงเนิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๐๔

นางสาวศรวณีย์ แก้วโนนตุ่น
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไวยวัด
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กชายสันติ เขตคีรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๐๗

นางสาวสโรชา มาลัยชัยสงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๐๘

นายอนุชา ภานุรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงอรัญญา สมพงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงอังคนา วรรณสุทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๑๑

นายอาทิตย์ เมาแรต
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๑๒

นายเจษฏา อินทรีย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงแคทรียา วิละแสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๑๔

นายกฤติพงษ์ บุญเจิม
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๑๕

นางสาวนันทิดา โพธิสาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๑๖

นายปกรณ์ศักดิ

์

พิณทะกัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๑๗

นางสาวปยะดา บุญสงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๑๘

นายวิทวัส พิณทะกัง
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๑๙

นางสาวศุภาวรรณ ภูมิภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๒๐

นายสิงหา สุวรรณโค
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๒๑

นางสาวอัมพิกา ศรีดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๒๒

นางสาวอินทิรา คำสมาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๒๓ เด็กหญิงกฤษดาอัญญา
ธรรมโสม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายธีรวัสส์ เด่นดวงเดือน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุระทัด
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายธีระเทพ ทองตุ้ม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายนพรัตน์ นาไพรวัลย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงนภาพร เหนือโพธิทอง

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายนราธิป เกษนอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายนัฐชกร มิตรศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายนัทธพงศ์ ดวงจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงนิจจารีย์ สาเสน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายบุณยกร ชัยจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๓๔
เด็กหญิงประกายแก้ว

บุญมี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๓๓๕
เด็กหญิงปราณปรียา ทะวันทา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงปวีณ์สุดา จุลทา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงปาณระพี พิลาวุฒิ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงมลธิชา มาตรแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงวรรณภา เชิดวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ เลพล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงเปมิกา ผาสุทร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงจุฑามาส ลีนาราษฎร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชาตะรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงชนาธิป เม้าราษี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงชยิสรา วัฒนานุสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงณัฐธีรา เสาหินกอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ขำผิวพรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงธนมน โมรา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายธีรภัทร วิระศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงนภัสสร มะลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงนัญชญา กุญชรินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายนัฐนันท์ สิงหฬ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๕๓
เด็กหญิงพลอยชนาฎ ภูศรีโสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงพิมวิไล กุดเลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงณิชา สาระขันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายธนากร นันทจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงนิติกร ทองมักค่า

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายปภังกร ทองอันตัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๕๙
เด็กหญิงปทมาวรรณ เมฆไทยสงค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กชายพัชรพล ดอกไม้
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงพัณณิตา ทองศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ สุวรรณกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เหล่าโพธิชัย

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงศศิมาพร จำปากุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายศักดิภัทร์ สุจารี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงสุภัทรา เพียลุน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงสุริสา ภูตน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงสุวภัทร น้อยอาษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายอนุชา รักวิชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงอมราพร ถูกคะเนย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายอัษฎายุธ จันถา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา โสปญหริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โคตรวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม วัดโคกอุดม  

บก ๔๔๕๙/๒๓๗๔

นางสาวดวงใจ พันนาพบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๗๕

นายทราย โคตะมี
๑๑/๑๑/๒๕๐๓

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๗๖

นายนิวัฒน์ โคตรภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๗๗

นายปญญพนต์ ภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๗๘

นางสาวสุภนิดา มาตจุฬา
๑๗/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๗๙

นางสาวเนศินี ไกยะวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๘๐

นางสาวเบญจพร พวงแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๓๔

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๘๑

นางนิระชา เจือจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๑๗

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๘๒

นางสาวลลิตา พะโส
๐๑/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๘๓

นางสาวสายเพ็ชร ยาพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๑๒

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๘๔

นางสาวกมลชนก ทองสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๘๕

นางสาวกานต์รวี จูมแพง
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๘๖

นางสาวขนิษฐา สายสุพรรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๘๗

นางสาวจิราภา สายคำพล
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๘๘

นายจุลจักร เทพอำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๘๙

นางสาวฉวีวรรณ โพธิจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๙๐

นางสาวชนม์นิภา ขนุนใหญ่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๙๑

นางสาวชลธิชา สันทะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๙๒

นายชินดนัย เสนีไทย
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๙๓

นางสาวณัฏฐนิชา สมนาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๙๔

นางสาวดวงกมล ชาติสง่า
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๙๕

นายธนากร สังข์อำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๙๖

นายธิตินันท์ เค้าอ้น
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๙๗

นายนภัสกร เพ็งพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๙๘

นางสาวนิตตยา ปรางชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๓๙๙

นางสาวนิศารัตน์ แก้วบัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๐๐
นางสาวนุชจิรา สิงหา

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๐๑

นางสาวบุศรินทร์ มัคคารมณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๐๒

นางสาวปณิดา มาดสินชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๐๓

นางสาวปนัดดา ดอนโสม
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๐๔

นางสาวปนิดา ประเสริฐสังข์
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๔๐๕
นางสาวปรัชญาภรณ์ ดอนเสนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๐๖

นางสาวปรางทิพย์ น้อยบางนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๐๗

นางสาวปวีณา เหลาทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๐๘

นางสาวปวีณ์สุดา จิกจักร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๐๙

นางสาวปยะนุช โพธิสัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๑๐

นางสาวปยะพร ไชยราช
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๑๑

นายพงศกร ทองโคตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๑๒

นายพงศธร กองลี
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๑๓

นางสาวพนิดา แรงสู้
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๑๔

นางสาวพลอยณภา คนยืน
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๑๕

นางสาวพวงชมพู บุญเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๑๖

นางสาวพัณณิตา ภูไชยแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๑๗

นายพันธกานต์ เวียงสีมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๑๘

นางสาวพันธิตรา สีธงชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๑๙

นายภราดร สุวรรณไตรย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๒๐

นางสาวภัณฑิรา ศรีธิราช
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๒๑

นางสาวภัทรวรินทร์ ชมมี
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๒๒

นายภาณุวัฒน์ เหล่าสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๒๓

นายภานุพงษ์ รสจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๒๔

นางสาวมณิชญา พินะสา
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๒๕

นางสาวมณีตะวัน ผายสียวน
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๒๖

นางสาวมนีรัตน์ วงศ์รัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๒๗

นางสาวมลิษา นวนลม
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๒๘

นางสาวรจณา ไชยคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๒๙

นายรณฤทธิ

์

วิชัยโย
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๓๐

นางสาวรักษณาลี มาตรา
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๓๑

นางสาวรัชฎาภรณ์ ลุนอุบล
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๓๒
นางสาวรัตน์ณากรณ์ วงพิพัฒน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๓๓

นายวชิระ พัดสองชัน

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๓๔

นางสาววนิดา พาหะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๓๕

นายวรวุฒิ ศรีแสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๓๖

นายวรวุฒิ โสสุด
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๓๗

นางสาววริษา ไชยลือชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๓๘

นายวรุฒ ประจงจิตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๓๙

นางสาววัชรินทร์ อองโนนยาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๔๔๐

นางสาววัลนิภา พาสีอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๔๑

นางสาววาสนา ทุมโยมา
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๔๒

นางสาววาสนา ศรีจันทร์บุญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๔๓

นายวิฑูรย์ ทองกัลยา
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๔๔

นายวิทยาศาสตร์ โพธิสาราช
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๔๕

นางสาววิภาดา ศิริสุทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๔๖

นางสาววิภารัตน์ ศรีลครเลิศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๔๗

นางสาววิภารัตน์ อุ่นศิริ
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๔๘

นางสาววีรวร ชะนะพจน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๔๙

นางสาวศศิธร จันทองทิพย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๕๐

นางสาวศศิประภา ทองคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๕๑

นางสาวศศิภา น้อยชืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๕๒

นางสาวศศิวิมล ประทุมชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๕๓

นายศิริวัฒน์ รักบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๕๔

นางสาวศุภิสรา มลศิลป
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๕๕

นายสิทธิพงษ์ ต่วนเครือ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๕๖

นางสาวสุกัญญา ศรีภูธร
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๕๗

นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรูณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๕๘

นายสุทธิชาย

์

ตรีเดช
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๕๙

นายสุธี โพธิศรี

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๖๐

นางสาวสุภนิดา จอมทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๖๑

นางสาวสุภาวิตา เอกกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๖๒

นายสุริยา เพชรฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๖๓

นายสุรเชษฐ์ บุญเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๖๔

นายอดิศร พลวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๖๕

นายอนุสิทธิ

์

เพียงสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๖๖

นางสาวอภิญญา ชัยชนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๖๗

นางสาวอภิญญา ยิงยืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๖๘

นางสาวโรสรินทร์ แก้วแดง
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงคริสติน พวงมี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กหญิงณัฐวดี สีสัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงณิชากร ติยะวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงวิรันดา ชาญธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงอริสรา กาศโอสด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงเนตรดาว จันทร์เหลือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วเทพ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงกนิษฐา นามคำมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงกมลพร พิมลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงขวัญจิต สิงหาอาจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๗๙
เด็กหญิงครองทรัพย์ สุวรรณเนตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายชัยธวัช สันประภา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ภูกองสังข์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายชุติพนธ์ ผาวัง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงณัฐพร สิงห์คำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงธณิษฐา จันทร์เพ็ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงธิญาดา เสนามงคล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายธิติ พ่อค้าช้าง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงปกีรณัม คำประชุม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงพรทิวา วิรัชวา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงพาวิตา อะคะปญญา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงพิยดา ดาบน้อยอุ่น

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงพิสชาพร สุวรรณไตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงมานิตา ขานวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายรัตนากร คนเพียร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายราเชนทร์ นามการ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงวรรณพร ลูกจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงวิภาดา เอมสันต์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงศศิวิมล สุพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงศิริประภา เทพาขันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงศุภัสตรา ทินซุย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายสันติกร วอระสิงห์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กชายสิทธารถ เหนือสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงสุนิตา
ปราโมทย์เกษมศรี ๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี ธรรมภักดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงอภิชญา หมืนไธสง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กชายกลไก โสมแผ้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายคณิศร สาครพานิช

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ สาธุจรัญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา ตารัตแสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กชายจิระศักดิ

์

ศรีจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สีรักษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วกาหลง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงดารารัตน์ จันทร์ปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายทนงเกียรติ เกษศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๑๔

นายทวีนันท์ ศรีรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายธนาโชค กลางประพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายธวัชชัย แสนโสภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงธีมาพร สนทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายธีรดนย์ สังฆวัฒร
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายธีรวัฒน์ พัดโท
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงปาริชาติ แซอึง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายพูวดล ว่องไว
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายภรากรณ์ จิตจำป
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงมัตติกา วิสัยหมู
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงมัทนา แสนดวง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายยงยุทธ์ มัยโพธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายรัฐพงค์ ทองปวน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายรัตนโชติ เสน่ห์พุทธ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงรำไพ พาหา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายรุ่งสุวรรณ เสน่หา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงวนิดา นาคำแพง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงวรัชญา วิจิตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายวัฒธชัย อ่อนสูง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายวิกรม กุมกี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายศราวุธ โง้นทา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายศักรินทร์ สุภารี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายสมาน สายสุพรรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายสิทธิกร แฟมไธสงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงสิริกัญญา สุวรรณโชติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงสุธิมา สุพร
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงสุนันท์ษา เนียมอ้ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วิสุทธิแพทย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายอนุชิต ทานะราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงอรภรรณ สิงหาคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายอรรถพร พวงมาลัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงอินทิรา หอมหวล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงเกตุสุดา จำใบ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงเกศกมล ศรีเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายเศรษฐพงศ์ หล้าหิบ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายเอกรินทร์ คำแสน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงไพจิตร โสมอินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายคณากร ทานะราช
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทรลิลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายธราเทพ ลำยาว
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายธเนศ ศิริปุญญะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงนภสร ลุนอุบล
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงปนัดดา ปดนา
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายพิทักษ์ ประดิษฐ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายภัสสร จอมศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายวนัสบดี ขันอาสา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายสำราญ ศรีชัยญา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขำคม
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายนิรวิทธ์ แสนสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายลาภวัต หอมหวล
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายวรัตถ์ แก้วอินทร์ตา
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายอัมรินทร์ ทองกำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงอิสริยา ทุนคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ วัดสังฆธรรมาราม  

บก ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงจีระนันท์ วงเลิง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ แดนศิริมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายณัฐพนธ์ ภูวงกต
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายทัพพสาร เพ็ชรโคตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายธันวา พิมพ์แก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงนีรนุช เมฆวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายปรัชญา ชาประดิษฐ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สิงห์โสภา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงภัชรมัย ใครอุบล
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายวัชระ สุรินทร์แสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ สีนอนิล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงอภัณตรี ศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ไมโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๔ / ๑๒๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายชนะศึก สังข์ทองรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงณัฐชนก เพียช่อ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายปาราเมศ มาตรงามเมือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงรักนิรันดร์ ผูกพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายรัชพล วิวรรณ์ตระกูล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายวรปรัชญ์ เจริญสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายวรพัฒน์ นาระธรรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายวัชรพล คำมุงคุณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายวีระพล ราชสีห์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายศักดิพล

์

สอดโคกสูง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงสาวิตรี พานะโท
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงสุภาพร มีศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงอนันตญา สายตา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงกนิษฐา เพียเอีย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงจริยา จันทร์แดง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายบูรณ์พิภพ มีพรหม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายยุทธพงษ์ ฝาละมี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ กลินสุคนธ์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายวัชฎา นามวิชา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายวิทยา ยาตาล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายสุรินธร อุปชัย

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงอรอนงค์ แย้มเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายเดชศักดิ

์

คำแพงแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงกชกรณ์ รัตนะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายบุญมา แสงมาลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กหญิงผ่องนภา ปญญาใส
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๐๖ เด็กหญิงพรรณารายณ์
แสงแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงภัทราภร ตัดสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กชายวรพงศ์ ภาพักดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงวิภาดา จันทธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงสาธิชล ชาวหนองแสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

ทาคำมูล
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด วัดแสงสว่างภูมิ  

บก ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายภาคภูมิ อุดทังกันทา
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด วัดแสงสว่างภูมิ  

บก ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงมลธิญา ศิริจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด วัดแสงสว่างภูมิ  

บก ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงชุติมา ชยรักษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด วัดแสงสว่างภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๕ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงศิรินภา แสงพนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด วัดแสงสว่างภูมิ  

บก ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงนำฝน มูลเมืองแสน
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด วัดแสงสว่างภูมิ  

บก ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงธิญดา ภูผาสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด วัดแสงสว่างภูมิ  

บก ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายสิทธิพร พรมสุรีย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด วัดแสงสว่างภูมิ  

บก ๔๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงกรรณิกา ลีนาแค
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด วัดแสงสว่างภูมิ  

บก ๔๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงธิดาขวัญ มูลเรืองชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด วัดแสงสว่างภูมิ  

บก ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงจิราพา จุปญญาบุตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายธนพัฒน์ ทาบุเรศ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายธวัชชัย เกตุขุนทด

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงนนท์รญา กลันสุวรรณ์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงบุษกล เข็มทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงปาลินี เจียงคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายปยวัฒน์ พรพูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายวีรวุฒิ ทินฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงสุชานันท์ อินเมืองคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงสุดาวรรณ พลพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงรัชนีวรรณ จิระพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงวรรณิภา พันธุ์พรหม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงอติพร เขือนชนะ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงเพ็ญณภา โนนยางเคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายพชรพล ดีวงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายพลพล จุลขันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายกวีพงษ์ เหนือบุดดา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายก้องภพ มุสิกะคุณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายคณิศร บาฤษี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายจักรินทร์ แก้วกันหา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงจุฑามณี สินสุพรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงตรีลักษณา สีดาห้าว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ บึงราษฎร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงธันสิริ ทาบุดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายธีรภัทร กฤติพัฒน์สรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายนนทชัย เกาะแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงนภัสสร ชำกุล
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงนรมน นนทัศศิลป
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงนันทกานต์ อ่อนสาลี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๖ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงปวีณา ทองกรอบ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงปทมา ทองกรอบ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงปาลินี คำกรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายพงศกร ชำนาญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายพุทธภูมิ ปอนสำโรง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงภาวิณี โพธิบึงกาฬ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายมงคลชัย โยธา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงรวิภา สระแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงระเนตร ไชยชาติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงวรรณิศา ลำเจียก
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงวฤนดา สีนุรักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายวัชรศักดิ

์

สายทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายวัฒนา ลาวะสุทธิ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงวารุณี ศรีชัยญา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายวิชิตพงษ์ มัดรมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงวิรัลยา วอทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วิเศษอุด
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงศุภักษร พันธะทัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงสตรีรัตน์ พวงจันทร์หอม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงสิรินทรา วิทวิบูลย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา แววศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงสุธิดา ทะวันทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงสุพัชญา ปานอำพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงอรัญญา ชัยโคตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงอริสรา นวลพักตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายอัครชัย เหล็กใหล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงอาภากมล ประวิเศษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงเบญญาภา บึงราษฎร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงเบญญาภา แผ่นทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กหญิงเมธาวี เชียงธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายเริงฤทธิ

์

จันทวงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายชัยพร มายวัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงบุศรินทร์ ธรรมเกตุ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงศศิวิมล สืบมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๗ / ๑๒๕

้
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บก ๔๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงศิริวิมล คงศิลป
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายสิทธินนท์ แสนพันนา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา ประโกทะสังข์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายชินดนัย รักษาสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงซีน่า สตาทร์เต๊บ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

อัศวภูมิ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงสุชัณญา เงยชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายสุภเวช เกษบึงกาฬ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๙๓
เด็กชายเปยมปญญา ปนหอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ไชยมาตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายโสภณวิชญ์ วงเวิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายธีรพงษ์ บุญญะนิต
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงลลิภัทร เฉลิมแสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงวาลิณี ลีนาแค
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายเสถียรพงษ์ ปตตานัง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายโฆษิต บุญส่ง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายธนิสร อินโพธิสา

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายสิรวิชญ์ พอกพูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายอาทิตย์ สุโพธิชัย

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงจุฬาวรรณ พันธุ์พรหม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงศุภนิดา ลีนาแค
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กชายกรวิชญ์ สงฆ์ธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายชโลธร โสภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงฐิติพร ทองพูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงฐิติมน ทองพูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สะตะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงนัชชา บุญคง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายนัทธพล ทองน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายนิกร คุ้มประเสริฐ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงพรนภัทร สว่างวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงมณฑิตา แผ่นทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงมินตรา ขะเมม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงวนิดา รักษาศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายอนุสิทธิ

์

พลพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงอาภาสิริ ฟุงกลิน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงโสภาวดี เจือทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายจักรพรรณ์ บุญทศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงจิรภัทร แพงสอน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ บุญพร้อม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงทิชากร แพงสอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายธัญ สัตย์ตยาพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงธัญชนก หารธงชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายนมัสกร คนกล้า
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายนัทธพงศ์ สุวรรณเพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงนิรชา ตากกระโทก
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงนำทิพย์ พิมโคตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงปาลิตา ปทวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายพิชิตพงษ์ พรมสุภา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงภิรญา ศรีส่ง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายภูตะวัน ไชยเชษฐ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงมินตรา คนกล้า
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงรัตน์ตะวัน สุกทน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายฤทธิกร โพธิสาราช
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงวรนารี มะหะพันธุ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายวรพล ไชยสงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงวรรณิษา ศรีรัตนัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายวีระภาพ พรมสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงศรสิริ แก้วกึงกรม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงสามิณี นกแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงสิริวิมล อุไพพัด
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงสุพิญญา กรีฑา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงสุภาพร สุวรรณเพ็ชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ชินจำปา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุรธรรมจรรยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงอรพิน ดาราแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กหญิงอารียา คนกล้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงอุมากร ปญญาดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงอุมากร อุทัยนิล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา พลสีดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงกิติยากร แพงสอน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายก้องเกียรติ คุณละ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงฐิตาภา ธนารักษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายธีรนันท์ ปานทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายธีร์ธวัช ริยะบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายนันทเดช จันทร์โคตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงพรไพลิน เฮียงโฮม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายพิชิตชัย หันตุลา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายวงศกร สุวรรณเพชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงศิริกัลยา ภูกองชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงสิริยากร หารศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงสุนิษา สุพร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา ดาราแสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวรรณเพ็ชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงอรุจรี รองทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงอังศุมาลี จันทร์คง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายเจตรินทร์ ไกรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายเจษฎา ศรีรัตนัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๗๒
เด็กหญิงเบญจพรรณ แก้วงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงกรนันท์ คุณทวิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงกฤษณา สุกทน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงกุลกันยา ริยะบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงกุลธิดา สารบาล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายก้องการุน วังพิมูล
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงขนิษฐา พรมรินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงจารวี ดาราแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กหญิงจิรัฐติกาล นามพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงชณาภา ทวานชัยสงฆ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงชลิดา ผาสุวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงณัฐริกา คำมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายธนพนธ์ ต้องเดช
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงธันชิตา คูณทวิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายนฤเบธ พลราชม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงนิตยา ประหา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงบุญญาภา ทับทิม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๘๙
เด็กหญิงประกายทิพย์

พรมสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายปรีดา พรมพันห่าว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงปวีณา โคตรุด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงปานจลี คำภูแสน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงพรนิภา ชาฏาหงอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายพัชรพงษ์ อ่อนสุระทุม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายวัชร พรมแสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงวิญาดา รูปสิงห์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ สุวรรณเพ็ชร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงสุธิดา ตะนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงสุธินันท์ ภู่ระหงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงอัจจิมา ศรีวรรณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วพิกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงเกตสุดารัตน์ พาลี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กหญิงเมธารัศม์ บุญบรรลุ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงโชติกา จันนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายไกรวิชญ์ พุ่มโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายไกรสร ด่างเกษี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงไพริน คล่องดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กชายจักรภัทร ประหา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์ พรมรินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงธิญาดา สุกทน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายบรรทด พรมพันห่าว
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ อินทะเส
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายวุฒิชัย คนกล้า

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายชินธันย์ บุญบรรลุ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงวิมลมาศ โชติไสว
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายสุทธินันท์ รัตนเพ็ชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางัวสายปญญา วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงชลนิภา คำยาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ วัดโพนสว่าง  

บก ๔๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงทิพย์มณี จันทร์มี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ วัดโพนสว่าง  

บก ๔๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กหญิงนาตยา จารุแพทย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ วัดโพนสว่าง  

บก ๔๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงปริชาติ สีสัมผัส
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ วัดโพนสว่าง  

บก ๔๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงปรินทร สุกทน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ วัดโพนสว่าง  

บก ๔๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงอนุตรา คำภาหลอย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ วัดโพนสว่าง  

บก ๔๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหลาอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ วัดโพนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงเภาวดี สุกทน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ วัดโพนสว่าง  

บก ๔๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงแพรพิไล ละอองศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ วัดโพนสว่าง  

บก ๔๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายกฤษฎา อุดมกัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายนิทรรศ ปญญารส
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายศิราวุฒิ ศรีสองเมือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กหญิงสิดาพร แก้วพิมผา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา สอนเข็ม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงสุนธะรี ปญญารส
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา ไตรพิมพ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายจักรภพ ทองพา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายปยวัฒน์ หาทวี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายพงษ์เพชร ไตรพิมพ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายพริก ปญญารส
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงวิญดา ไตรพิมพ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายกรภัทร์ สีทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงนนธิยา ชัยอินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงนภาวรรณ แฮ้วจันทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงปรีชญา งามตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายพฤษภา ผุยแพง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายพันธนา สาแก่งทราย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงพิยดา จอมเขียวมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงศกาวรัตน์ วัฒนอุทัยรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายสุวชัช ปญญารส
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายอนุชา จันทวงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดสิม วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงกาญจนา คุณเลิศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงนัฐพร สิทธิมาตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงปรียาพร ศรีบุญราช
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงอนัญญา ดวงจันทร์แดง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พุฒปา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายพรมนัส กกจันทึก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดศรีธาตุ  

บก ๔๔๕๙/๒๘๕๕

นางสาวกนกพร พรมรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๕๖

นางสาวกรวิกา พิมพ์เพ็ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๕๗

นางสาวกฤษณา งามสม

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๕๘

นางสาวกัลยาณี เวฬุวนารักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๕๙

นางสาวกุลปรียา น้อยกร
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๒ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๘๖๐

นางสาวขวัญฤทัย อภัยโส

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๖๑

นางสาวจันทิมา เข็มอุทา
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๖๒

นางสาวจารุวรรณ เข็มอุทา
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๖๓

นางสาวจิตตรา เติมประชุม
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๖๔

นายจิรวัฒน์ ทับทิมหิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๖๕

นายจิรศักดิ

์

กมลเวคิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๖๖

นางสาวจิราพร แก้วเกตุ
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๖๗

นางสาวจิราวรรณ ชอบพวงดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๖๘

นางสาวจิราวรรณ ยกน้อยวงค์
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๖๙

นางสาวจีรนันท์ คำหมุน
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๗๐

นางสาวชมพูนุช พุ่มจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงชลณิชา ศรีเทพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๗๒

นายชลสิทธิ

์

จ่าสิงห์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๗๓

นางสาวชลิตตา ยางนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๗๔

นายชัยณรงค์ ชินวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๗๕

นายชาญณรงค์ ฤทธิสำเร็จ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๗๖

นางสาวณัฐมล วานทุม
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๗๗

นายทินกร มาตขาว
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๗๘

นายธรรมรินทร์ เทศารินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๗๙

นางสาวธรรมาภรณ์ อินนะระ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๘๐

นางสาวธัญกาญจน์ วะบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๘๑

นางสาวธิดารัตน์ ไพโรจน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๘๒

นายธีรภัทร์ นพคุณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๘๓

นายนันทวัฒน์ ปุริตา
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๘๔

นางสาวมัณทนา ตอนเหนือ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๘๕

นางสาวศศิประภา กุลตา
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๘๖

นางสาวศิริญาดา ศรีลานุรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๘๗

นายสนุพงษ์ มังคัง

่ ้

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๘๘

นางสาวสุจิตตรา ยาลัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๘๙

นางสาวสุธิวรรณ ศรีโนนทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๙๐

นางสาวสุพพัฒตรา แสนบุญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๙๑

นางสาวสุพัชรี ถินจันทร์

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๙๒

นางสาวสุพัตรา ผานคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๙๓

นางสาวสุภาวัลย์ สืบสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๙๔

นางสาวสุมิตา พรมพิลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๘๙๕

นางสาวสุวภา น้อยตะริ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๙๖

นางสาวอรนาช วงค์โสภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๙๗

นางสาวอรพรรณ เถียนชะนำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๙๘

นางสาวอรสา ฮาดดา
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๘๙๙

นายอัครเดช ด้วงชรา
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๐๐
นางสาวอาภัสรา มีสัตย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๐๑

นางสาวอาริญา ดงรังศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๐๒

นายอิสระ หารสุโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๐๓

นางสาวเกศศิริ กุลตา
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๐๔

นางสาวเกษรินทร์ ภมรพืช
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๐๕

นายเกียรติศักดิ

์

บุญหลง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๐๖

นายเจติพงษ์ มาตสี
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๐๗

นายเจษฎา โคทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๐๘

นางสาวเจษฎาพร เสนาอินทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๐๙

นายเทพพิทักษ์ ศรีสุราช
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๑๐

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำภูษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๑๑

นายเอกรัฐ สุคำภา
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายกชพล แซ่เอียว

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงกนกพร พ่ออามาตย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงกนกพร สุกทน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงกนกอร ขายม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๑๖ เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์
ใจเอือย

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงกษมา สมชัย
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงกัญญาภัค เพ็งคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงกานดา แปะหลี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กชายกิจวัตร สุริยะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงกิตติภรณ์ วะบุตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โนนริบูรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โปร่งนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิราช
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๒๕
เด็กหญิงกุญช์ภัชวิภา เหล่าดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงกุลชา ปาโมกข์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงกุสุมา วดีศิริศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายคชาธร ศรีสงคราม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายคุณากร แก้วนาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กชายจตุรพิธ ทองน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายจักรพันธ์ สีสมุทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา นะราศร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงจิรัชยา แก้วดวงแสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ กุลตา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๓๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไชยดวง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายชญตว์ บูรณะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงชฎาพร วังคีรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงชนิภรณ์ ดอกสี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายชยากร เทียนไชย
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงชลิตา แก้วดวงดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายชัชพงษ์ น้อยนารี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายชาตินักรบ ทาพัด
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายฐิติกรณ์ ชัยมูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงฐิติพันธ์ นามสุโพธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงฐิติมา พรมมนทา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงณัฎฐนิฐ อุ่นแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงณัฐทัชพร อังคุนันท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา จันผาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายณัฐนันท์ พลวงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เหิงขุนทด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายณัฐภพ มีแสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำหงษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงดนยา สุนาพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายทักษ์ดนัย อุดมฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงทิชากร รัตทอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายธณวัฒน์ ชวนชม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงธนกาญจน์ ชินเฮือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงธนพร แสนหูม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงธัญจิรา อุสุนทร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุขเกิด
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงธารนิดา สนิทนอก
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงธิติมา สุกทน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายธีรพล จอมเขียวมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ ฮาดดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

โคตรสวรรค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายธีรเทพ ละมูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายนพเก้า เหล่าดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๖๘ เด็กหญิงนารายณ์พรรณ

อุ่นจิตร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายนาริน เพียธงษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงนิฐิตา แสนคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายปฏิวัติ จันผาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายปรัญชัย ศรีนาทม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายปรัญญา เปอินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงปริฉัตร เชียวชูพันธ์

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงปริตา จอมสายสี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายปริวัฒน์ จันทร์ผาย
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงปรียาพร อุตมี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุกทน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายปองคุณ พรมสิงห์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กชายปญญา ศิริพุฒ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงปทมวรรณ มุงคุณคำซาว
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงปาณิสรา ผึงสิงห์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงปาณิสรา เกษมสินธุ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงปานรพี ภูหัดสวน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ปุยไชยสอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายพงศกร จันผาย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายพงศธร โพธิเขียว

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงพนิดา ปตะพงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ แซ่เอียว

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ กองแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๙๑
เด็กหญิงพลอยอัปสร ทองแดง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายพิทวัส ปานบุญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายพินิตนันท์ ไชยบัณฑิต
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงพิมญารัตน์ ศิริพงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงพิยดา อุ่นจิตร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายพิเชษฐ์ หวานจิตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเทพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงพุธิตา ติธรรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงภณิดา สังขะนิจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงภาณุมาศ เทือกตาหลอย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ วชิรรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายภิรมย์ นนทะคำจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายภูบดินทร์ สุกทน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายภูมินทร์ ศรีโยหะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงมลิวัลย์ ถันวงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงมัลลิกา สุกทน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายระพีภัทร บุตรใส

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ วะชุม

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายรัฎฐากร ลำเหลือ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงรัฐถา สุกทน

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงรัตติกานต์ รัมย์แพน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ บุตรรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายรัตน์ชต บุญรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กชายวชิระ ศรีวะสุทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงวรรณษา ปญญารส
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายวรากร รสปุง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กหญิงสุชานันท์ พันกิงทิพย์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กหญิงอริสรา พานเสน่ห์ศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงกัลยา ศาลาจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงกุลณัฐ นุ่นคำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงกุลธิดา สุกทน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กหญิงจีรนันท์ จักสาร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สืบสุวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายฉัตรวิชญญ์ อินทวงษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์ ขอบไชยแสง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ลำพุทธา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงชวารา ลาโพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๒๘

นายชัยวุฒิ ทูนมาก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายชินวัตร บุตรศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายณัฐพล อัคพิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ ชัยบัณฑิต
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อุตะมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๗ / ๑๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เคนคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงณิทัชฌา นามสุโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กชายธนัญญา สุกทน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงธัญญาธร เมืองกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงธันยพร วงค์เครือสอน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงธันย์ชนก วงค์เครือสอน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงพุฒกัลยา บุตรดีวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายภานุเดช วงษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายภูมรินทร์ นันธะชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กหญิงมัณฑิตา ใจสว่าง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายราเมศวร์ หิรัญราษฎร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายศตนนท์ ระวันประโคน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงศรัณย์พร บุญเสริม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กหญิงสุภธิดา สีหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กหญิงหฤทัย อยู่เย็น
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงอรปรียา สาถำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงอริสรา ลุนไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงอรุณกมล พุ่มจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา ธรรมรัตน์เนติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงอารีย์พร แก้วสุทอ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เชิดชน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงจีรวรรณ เข็มทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กหญิงจีราพัชร์ ฮาดดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงชาลิสา โพธิสา

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กชายฐิรพงศ์ รักทิม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ เพ็งศรีโคตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กชายธนธรณ์ สืบสุนทร
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายปฏิพล ธรรมเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงพราวพิมล สมชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โตลาภ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงฟาใส บุดดา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงอัครยา ฤทธิวงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเซกา วัดศรีพนา  

บก ๔๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงจินตรา สำราญมนต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กหญิงทองปน ปญญาวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงนิษา อุดหนองเลา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงพรพรรณ พรมกสิกร

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงพัชราภา พันธ์ศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กชายราเชนทร์ บุญยอ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กชายอลงกรณ์ พระดาเวช
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงทิพปภา สุวรรณ์เวียง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายธนวิชญ์ สมรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กชายธีร์ธวัช ทองนุ่ม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงบุญยวีร์ กาเผือก
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงปณิดา ต้นจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายปวริศ ด้วงโต้ด
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงปยะภรณ์ ดาดวง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงภรกัญญา ภูแชมศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงมาริษา ภูกองชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กชายลัทธพล พระดาเวช
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กชายวัชรพงษ์ ดอนเกิด
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายศรัณย์ ฉาไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กชายสิทธิชาติ บุญมาจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กหญิงสุณิสา ต้นเกษ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วสีโท
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงสุทธาสินี ไขโพธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงสุธาสินี ปดมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กหญิงสุพิชญา นารินรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายอรรณพ นุ่มนาก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายอัจฉริยะ โพสาราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายอัมรินทร์ เทียมราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายไมตรี พรมกสิกร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กหญิงบุญเกิด แสนเริง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ทองห่อ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายมงคล รุ่งเรือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ เปยมอ่อน

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงอัญชลี โคกโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงกันยาลักษณ์

จิตมาต
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กชายจตุรวิทย์ นามดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงชลธิชา มุขศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ขุมเงิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายณัฐพล ตระกลพนม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงปนัดดา เกิดด้วง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กหญิงภัทรพร คนหมัน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายวิชิตชัย รูปแกะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงสุปราณี พรมกสิกร
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงสุปราณี โคกโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงกรกนก ศรีพะเนาว์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงจันทร์นิภา เพียงเท

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงจันทิมา พาดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงชไมพร เพ็งพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายธนวัตน์ เชิดฉาย
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายธีระเจต ต้นเกษ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงนิตยา ดาวัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายประวิทย์ หมืนศรี

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงปยะนุช บุญสูง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายปยโชค แสนวิเศษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายพิทักษ์ ปรือทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงพิยดา วงศ์รวิภาส
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงพิษชา เรืองขวัญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงฤดีรัตน์ เปลกไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงลลิตา สุนทรโฆษิตกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงลักษมี พันธุมาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายวรเชษฐ์ ถานันดร
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายวิทวัฒท์ กาเผือก
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายวุฒิกุล ทองย่อย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กชายศรัณยู จำชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กรุงเก่า
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายอนุชา สีแก่บ้าน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงอัจฉรา สอนจังหรีด
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายอานนท์ จำชาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายอุดมโชค จงนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายเดชาธร เครือคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงจินตนา พันธุมาติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงชนาพร ปฏิมาลิขิต
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายชยานันท์ โมรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงธมลวรรณ พระดาเวช
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายธรรมนูญ พวงแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายนิพนธ์ รอบรู้

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พลเยียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงภรรณลวี ภักดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงรสรินทร์ พระดาเวช
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายวรนนท์ กรุงเก่า
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายวรวุฒิ นิคมปะทะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงศศิพิมพ์ มีรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายโยธิน จำปานิล
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กชายคุณากร คุณทวิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงฐิติยา คำภาหลอย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายณัฐนันทน์ ทองคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายดนุพัศ ขันทีท้าว
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายต้นวัน นาบัว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงปยพร แจ่มผล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายพัทธนันท์ หวานฉิมพลี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายพิชิตชัย ประมุงคุณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายภูมินทร์ ศรีพล
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายวรเมธ อิมสำราญ

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงสิริดารักษ์ พันธะบัวศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายอนุกูล บุตรเรียง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงเกศริน พิมพ์ทา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงกชพร ซอเสียงดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายกัมปนาท ทองเจียว
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงอรปรีญา ราศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายอานนท์ คำภูษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายอิสระ สินทะเกิด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงกัลยกร แพงสอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงจตุรพร ไขประกาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ จุติยะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงชญาดา คำภูษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงชุติมา ไผ่ตาแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงณัฐจารี วิภาวิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงนัทชา หงปดษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ กำนำจัน

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงค์ศรียา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายสมภพ สาริบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงอรวรา ยอดแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคาม วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตราช
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันพิลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงกานติมา คุณรักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงกุลกันยา กุลนาชัย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายจิรานุวัตร ภูตเวช
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงชลธิชา บุญเนา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายชาติศิริ ประพาศพงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงญาตานุช สีดาบัว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ละสีจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายณัฐยศ แขกวันวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงธัญชนก ศรีทารัตน์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายธีรัตม์ พรมรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายนนทวัฒ์ สุขยา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงนฤมล ชูหา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายนันธวัช พรมสินธ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงบุษบากร คำไข
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงพนิดา พิมพ์เครือง

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงพิชาดา เอ้กระโทก
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงพิริสา ไปนาน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายภัทธนธร ภูมิขันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ เศกศิริ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงรัตน์ติกา สีหาจักร์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กชายอนันต์ จันทรโคตร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กชายอภิชาติ ศรีลุน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงอภิรดี เจริญเชาว์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงอริษา ผาอินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงอัญชลี เจริญเชาว์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงกรพินท์ พิมพ์เพ็ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา สาแก่งทราย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ อรอินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กหญิงชนาภา โนริรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

อุปชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงธัญสินียา สูงแข็ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายธีรพัตร เหลาคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายธีรเดช เหลาคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายนราธร ขันทีท้าว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงนันธิดา รักดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงนันลิกา ฮาดดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงประวีณา พรมโสภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายพีลพล ชนะดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายภัคพล สุวศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กหญิงลลิตา บัวคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงวรรณ์นิษา เสริฐครบุรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ สุดโยธา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายเจษฎากร ไชยมง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงจินจิรา กาพรมวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายชานุดร ระหูภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงณัฎฐมน นาชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายณัฐธัญ แก้วกาหลง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายทวีสิทธิ

์

มลศิลป
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายธันวา ไชยพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงนวรัตน์ มณีพรรณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายภานุชิต ชัยสน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายยุทธนา ไตรพิมพ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงรัตนา โพธิลาด

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงรุ่งนภา กลัดลัด
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายวรพงศ์ จุลนัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงวรรณวิษา ปุริสา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายวรินทร บุตรสอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายวัชระพงษ์ ทองมหา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายวาริช กิงชัยวงค์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กชายวินัย ราชสินธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายศิวกร ไกรธิราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงศุภารมย์ จันทะลารักษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายสาธร ประทุม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงสาวิตรี ชนะพจน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยลถนอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงสุมิตา เทรักสี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายสุรบดินทร์ บุษบงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายอนุพล หล้าหิบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ริยะบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงอรอุมา อินทสอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงอริสา นาชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายอิชรา อรอินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงเจนจิรา ศิริพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงเทวา คูณแดง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายเอกราช ไปนาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายกิตติพงศ์ เจริญเชาว์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายชิตพล เหลาคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายธนภัทร ถินทอง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายธนัญชัย หงษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงธนัยพร คำเจริญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายธีรชัย คุณรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายนนทวัฒน์ อินทรประเสริฐ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายนพรัตน์ กุลนาชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ สีดาอ่อน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงค์เกษร
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงภัทราภา หาญธงไชย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงมล กำทองดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ เคนท้าว
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงวันทนา ล้วนทองเหลือง
๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงอรปรียา นาชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงอริสา อำคา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เหลาคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายกิติราช ภูเงิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายชนาวีร์ แสนเจ๊ก
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงชนินาถ ทองห่อ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงเนตรชนก เนตรวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย วัดปาแสนจันทร์  

บก ๔๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายกฤษณ ใขไพวัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พลเยียม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุตรพรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายณัฐวุธ เลือนทอง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายณัตพล แสงกล้า
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายประคอง หงปดษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๘๓ เด็กหญิงปรางประณิดา
สีจันทะจร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงพรธิดา ลือคำหาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายพิชิตชัย หารธงชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงรัชนีวรรณ พงษ์สะพัง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายวรพจน์ สุดาชม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ ตรงธิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงวิลุนรักษ์ วรรณโสภา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายศักดิสิทร

์

สารบรรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายสุกัลย์ ซาเหลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงสุฑาศินีย์ สีสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายเดชาธร สิงหัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เฉลียกลาง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายธิวา นาถวิล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายธีรพันธ์ พิมทา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายนิธิ พันกะราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงนุจรินทร์ วงศ์ประทุม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ลาดบัวน้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายพรรกร สภาพิพัฒน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงพรสุดา คำสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ วินนะโรจน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุญเรือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๓๐๔ เด็กหญิงทิพย์ปรากาญณ์

คำสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ จันทรเสวต
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง วัดศรีชมภู  

บก ๔๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายจีรยุทธ ช่วยสุข
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายวีรพล จันทร์ภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงกชกร ทองลวด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงดวงฤทัย กองสำลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ คิดทวี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงพัณณิตา อินทรวิลัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงสุนันท์ษา สุขรี

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงวรัมพร พลเสนา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงชลลดา บุญยะศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงบุหงา เลพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงวรัญญา คำชนะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงธิรดา สำราญดี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายธีรเทพ ศรีพลน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีจันโท
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กชายณาวิน แสงโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายนราธิป พาหา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายกรินทร์ อ้วนทา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

มาลารัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงอัญชิสา พรมสุริย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงปยะดา สารีโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงอชิรญาย์ ปุณริบูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงกุลจิรา พลรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงสลิลพร นาชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงสโรชา บุญคำภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงพลอยชมพู คำมัน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงจรรยพร น้อยก้อม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงเขมิกา ปุณริบูรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงอดิภา จักขุจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สรรพคุณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายอัษฎาวุธ อัฐนาค

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงสุธิมา มาศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายภัทรกร ภมรมาลี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายวรากร ประพันธมิตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงวรรณิดา สืบสำราญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายอิทธิพันทธ์ ทองสุ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายสุรนันท์ นิลโคตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายสรรพวุฒิ รอตศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

วัดสโมธานนิคม  

บก ๔๔๕๙/๓๓๔๓

นางสาวทิพวัลย์ สวัสดิวงศ์ชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบึงโขงหลง วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๔๔

นายศิริวรรณ สวัสดิวงศ์ชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบึงโขงหลง วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๔๕

นางวิลัยวรรณ กลินศรีสุข

่

๑๕/๐๘/๒๕๐๓

กศน.อำเภอบึงโขงหลง วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๔๖

นางบุญชู คมกล้า
๑๘/๑๐/๒๕๐๖

กศน.อำเภอบึงโขงหลง วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๔๗

นางจิตรติยา นาชัย
๐๑/๐๙/๒๕๑๐

กศน.อำเภอบึงโขงหลง วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๔๘

นางบุญเรือง ทองยาน
๐๑/๑๒/๒๕๐๕

กศน.อำเภอบึงโขงหลง วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๔๙

นายฉัตรชัย วุธฒา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบึงโขงหลง วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๓๕๐

นายอนุชิต ดวงสิมมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบึงโขงหลง วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๕๑

นายคมกริช คนหาญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอบึงโขงหลง วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายศราวุฒิ อุดมกัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายธนชาติ มาเมือง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงรวินันท์ เสนามงคล
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ทาบัว
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา แสวงมิม

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายพิชชากร สาสอน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงฐิดาภรณ์ กุโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงปวีณา เสนามงคล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีฑูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๖๑
เด็กหญิงปริญญารัตน์ เดชโฮม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงวีรดา โฮมวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงอริศรา แสงโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงพิมพิกา บำรุงแจ้ง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงภัทรา จิตจักร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายศราวุทธ แสนสุริวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายนพรุจ แสงโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายธนากร นาชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงกานดา ฮาดดา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงสุชาดา ลาวัลย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงณิชกานต์ บุญเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สัตถาผล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงอนันตญา โพธิสาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงวราภรณ์ พลเหลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงลักษิกา สุพร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงสิริวิภา โสมศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงใบเฟร์น ศรีผักผ่อง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงสุธาสินี ยืนยง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงนันทนภัส วีกุลลุน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงสิรินทรา จันทร์โคตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงกีรติกา สนอุป
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงหนู สุนทรราช
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ ปสุรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

พาหา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายสิรคนัย ฝายพงษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายณัฐนนท์ ลอยหา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงเปมิกา ธุระอบ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงฐิติภา ฝายพงษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงณัฐการ กองม่วง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงเมษา สุริพัฒน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงตรีรัตน์ หนูเอียด
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๙๒
เด็กหญิงเกตศราภรณ์

ทานาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายกายสุวรรณ พันธุ์สุวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายอภินันท์ ไตรภูมิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายเตชิต วิบูลย์กุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายนพิพัฒน์ ทานเจือ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

โคตรธารินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายธนภัทร พลพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายภูริภัทร มาลาสวย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายปรีชา โนนฤาชา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กชายพิชิตชัย สอนโพธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สีหาราช
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กชายเดชณรงค์ สรีคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงวราภรณ์ จำเริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ กลินอ้ม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงทิษฏยา หรุ่นนุพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงรัชนีกร นาคจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายธนรัชต์ กุมารสิทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายปรเมศร์ เหมืองทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายสรวิชญ์ อัคติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงพรพิมล เวียนเวช
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงเขมิกา โพธ์ษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ดวงจันทร์ดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายกนกพล ธิมะพงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายธวัชชัย บัวผัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายอธิกร พาหา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหล่าเงิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นามคันที
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายเมฆภูมิน จินดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๘ / ๑๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายนนทกานต์ มหาอุป
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงสิราวรรณ ชัยยะรัก
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงปภาดา นาชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงณัฐริกา พรหปญญา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงชลดา แสงโพธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงอุมาพร ภาโสม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงนิลปทม์ ปาลาด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงฐิติพรรณ ธารเจือ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงอริญา อุสันษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายกัมปนาท หนาดเสน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กชายเกียรติศํกดิ

์

จำปาหอม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายสุพัฒน์ชัย แสงสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงกัลยกร แพงโคตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงจีระนันต์ สมมิตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงมณีนุช กลมดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงธมลวรรณ สายแสน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงปยนุช คะแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายเจตริน มาตราช
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายพชร แก้วหงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายไพศาล มงคลพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายสิทธา แม่นหมาย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายเอกพล แข็งแรง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงกันต์กมล เนินชิโก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงธัญรดา ตะดวงดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงพลอยชมพู แต้มกระโทก
๓๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงภัครมัย อัยวรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงวริศรา งามสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงอรวรรณ อ่อนสีดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กู้นอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายธีรพันธ์ เทียนไสย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กชายนันทวัฒน์ กลินอ้ม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายพชร นิสสัยม๋น
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายรัตติกาล ชัยคำภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายวราวุฒิ หนูเพ็ญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายอนุชา ชานุชิต
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงนรินทร พินิจมนตรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงบุณยาพร มูลประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา สินสุพรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงปารณีย์ บริกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงพรทิพย์ พุกไชยนาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กหญิงวริษา อินธิราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายศักดิดา

์

ทองบท

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายศราวุธ อัมไพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายอนุชา ทองอด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายอภิชาติ สีสวาท
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา สิงห์พันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงถนอมกลิน

่

เหล่าทุม
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงนฤมล โคตรศรีวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงพรทิพา มณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงมาริษา โคตรบัว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงศิรินาถ ศรีจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงสิรัณนี เพชรสมบัติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงสุพานันท์ สีฟา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ลาดเส
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพชรสมบัติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงพรนภา นันประดิษฐ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงอารีญา สอนโพธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงกฤตพร โนนสุภาพ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายพสุธร สอนโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายสิรภัทร มาลาคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายอนุชิต พองชัยภูมิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงสุนิสา ศรีแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงจุฑามณี เศารยะสิทยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายเกียรติศํกดิ

์

ผูกดวง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงลัดดา สุเทวี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายปุณณวิช บุญพิลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงปยะดา สุนาอาจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายอดิศร โสดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๘๙ เด็กชายเจษฎาบดินทร์
ศรีมาคราม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา อระดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงอภิสรา บุญคำภา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงพรพิมล แสงโพธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงณัฐนิช ประทุมชาติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงจิราภา อุดมมา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงอารียา สายธนู

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ วัดสว่างวารี  

บก ๔๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายณัฐพล คำสีทา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายธีระวัฒน์ เบ้าคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายสรินันท์ มุงธิสาร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงจรัญญา ชาวฉนวน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงพิยดา สุขจิต

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กหญิงวรลักษณ์ คำศาลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กชายปารเมศ พานทุม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงอุมาพร สิทธิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กหญิงบังอร จำปารัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงธนภรณ์ จันทะสา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ธาตุลม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงพรวิภา รุ่งโชติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๐๘

นายจิรายุ สุยะเรือน
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๐๙

นางสาวพิมพ์ลภัส โง่นลุน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กชายชาติดนัย บุญปุก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงมุกดา วงคืกระโซ่
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงวิภาดา แผ่นผา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงเวธกา บุญปอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงกมลวัลย์ มากะฐิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงสิริวิภา ไชมะโย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๕๙/๓๕๑๖
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ พรมพิมพ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายกิติพงษ์ เคนหาราช
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงกุนที เพ็งคำปน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงจันทัปปภา บรรณบดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กหญิงจิราวดี บุญชู
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายฉัตรมงคล แม่นปน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายชนะพงศ์ จันทวงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายณัฐดนัย ทวีพงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงณัฐติปรียา พิมพ์สิม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายทิชานนท์ พรมปากสา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงธิติมา สุวรรณเคน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายธีนวัฒน์ ภูมิสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงนิชา พิกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงปรียาภัทร มาตะวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงปาณิสรา โคตรศรีหา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงปาริฉัตร หงษ์ทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงพรธิตา อ่อนศรีดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงพัชรี สาแก่งทราย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงพิกุล พรมจันทา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงพิชญาวี เลาพรมตา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายภราดร ศรีสว่าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี แก้ววัฒถา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายมกรธวัช ขุนเอม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายมาดัง บัวงาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงวารุณี ครุฑนิตย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

คำมุงคุณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายศุภวิชญ์ อุดมกัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายสมประสงค์ แก้วเทพ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายสิทธิพล พิมพ์สุวรรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงหงษ์หยก หงษ์ภูมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงอสมาภร สิงห์วงษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา มากะฐิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายเทพบุตร วงค์จอม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงโชติกา เทพวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงไอรินทร์ พิมพ์โคตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงกมลชนก ชูเพ็ญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายกฤษฎา มีเหง้า
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ ผิวจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๕๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร จารุตัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงกิจณี ภูมิสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ผิวขำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายจิรกิตติ

์

แซ่ลิว

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงชนิตา ชาแสงบง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงชุติกาญจ์ ปดบุญทัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายฐิติพงษ์ ไพนรินทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พิลาบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงธัญชนก จริยรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงธิดาขวัญ พิมพ์สุวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายธีรดนย์ ผิวขำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายนพพร พิมพ์โคตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงนภาพร ยีขอ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายนรเศรษฐ์ สุวรรณฉวี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงนาตยา สุพร
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงนิภาวรรณ พันธุระ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงปยธิดา อุปการะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงพรนภา หินโทน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ กลางท่าไคร้
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงวรรณรัตน์ เสนยะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงวารุณี พิมโคตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงสินันธิณี สาสอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผิวขำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายอรรณพ ภูสุธรรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงอรัญญา พิมสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กชายอลงกรณ์ ชนะสะแบง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายอัครพล โคตรทองวงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงอารยา วงษาศิล
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงอุมาภรณ์ แก้วลาน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงเขมิกา จินนารักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายเจษฎา มาตเรียง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายเทพไท โคตมี
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายเนติพงษ์ ศรีสมบัติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

โคตรสะขึง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายเศตวรรต ไชยสุระ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๙๐

เด็กชายโชคชัย สว่างแสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงกนกนันท์ มากะถิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ลอดคำทุย
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงกฤศณา ณัชนิธิกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงจารุวรรณ พันนาสี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงจิตสุภา ลืออำนาจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๙๖

นายจิรายุทธ เบ้ารักษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ดุลยะศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงจุลเกศ จันทะโคตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงชฏาพร โคตรรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงชลธิชา เพชรฤทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กหญิงชลิตา ไชยเพ็ชร
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กชายชิงซู แซ่กู่
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายชินวัตร เพ็ชรนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เจริญชาติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กชายณัฐพล พรมพิมพ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงณัฐมน โคตรมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายธนกร คีรีเมฆ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงธนารักษ์ พรมพิมพ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กหญิงนฤภร วรรณอุบล
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงพาขวัญ ณรงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายวทัญู พรมจันทา
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายวธัญู อโคตมี
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงสุวนันท์ พรมสิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงอภิญญา พรหมปกษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงเวฬุริยา ผลจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๑๖

นางสาวกรรณิการ์ สมบัติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๑๗

นางสาวธิราภรณ์ วงศ์ภักดี
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงนราทิพย์ โคตรรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๑๙

นางสาวนลินี ชนะสัตรู

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๒๐

นางสาวนิศาชล คำพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๒๑

นายประกาศิต ทินช่วย
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๒๒

นางสาวปานวาส มูลสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๒๓

นายปยะพงษ์ วงค์กะโซ่

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๒๔

นางสาวพรรณิภา คะสาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๒๕

นางสาวพัชราภา ทองประเสริฐ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๒๖

นางสาวภณิดา เคนหาราช
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๒๗

นางสาวภานุมาส หล่อขุมทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๒๘

นายยศกร อะโคตรมี
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๒๙

นางสาววชิราภรณ์ กิมาลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงวนิดา สมภักดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๓๑

นายวรชัย เตโช
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๓๒

นางสาววรรณภา ลำทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๓๓

นายวรเมธ อุทัยศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๓๔

นางสาววิชิตา บุตรจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๓๕

นางสาววิภาดา ท้าวดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๓๖

นายศุภกิตต์ ขันตะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๓๗

นางสาวสุกัญญา สุขคิด
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงสุทธิพร พันธิยา
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๓๙

นายสุริยา โคตมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๔๐

นางสาวอาราญา อุระนันท์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๔๑

นางสาวอารีรัตน์ บริบูรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๔๒

นางสาวเมจกา สุทธิจักร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาหัวดง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงกุลนิภา แปวจันทึก
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงจารวี นามมูลตรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงจิตรา สิวไธสง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงจิรนันท์ วงค์ทะนี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงชฎากรณ์ คูหา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงชลธิชา ทองเสียงเทพ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงณภัทร สวยสอาด
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงณัฐธรา วารสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทะวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญพอ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายธณากร ทับเงาะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายนนท์ทวี จอมพงษ์รืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายนลธวัช อินทรสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงนันทา เยียมอัมพร

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงนิตินัดดา แสงเลข
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงนำทิพย์ แสนพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๖๐

เด็กหญิงบุษกร บุญสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายบูรพา เสาะสืบงาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงปยะธิดา ขันทะชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงพณิชา หอมสมบัติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงพินทุสร ภูแช่มโชติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายภราดร โมธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ คำบุญเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายภีรพัฒน์ แสนงาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายมกราคม สปคแมน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงมินตรา แสงศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กหญิงรสชรินทร์ พิมพ์คีรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงรัตนา แวงวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงรัตโนบล วงตาขี

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงรุจิรา ผิวขำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงลักขณา สีดำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงสุปราณี กรมแสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาหัวดง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงอรนุช แก้วสุวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงอาริสา ร่มไม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงเกษมสันต์ ทัพบุรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กชายกฤษณะ วิลาชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายคณาวุฒิ เพียงงาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๘๒
เด็กหญิงจันทราภรณ์ เสาร์ทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายชุติภาส ขำเขียว
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายณัฐวุฒ วงษ์คำหูม
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายธนศักดิ

์

อิมบุญสุ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงนภารัตน์ วงศา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายนรัตน์ กองการ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงนลิณี ฮ้อยคำภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงนาทตะวัน สุนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กชายนุกูล เสาร์ทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายบดินทร์ โพธิศรีเนาว์

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายปฏิภาณ กล่อมสาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงปยุดา แก้วสุวรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงประภัสรา นามโครด
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงประภัสสร ทิงแสน

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ จำปาสี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายพีรนันท์ เสวาภพ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายภราดร คำภูษา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายภัทรพล บริศิลป
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายภานุชิต โคตะพัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายภูวดล พลอยกลม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กชายภูวดล เทียนภูงา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กชายรัฐมนตรี วสันต์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงรัตติยาพร ภูธง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ขันตรีจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงลาภินี คำมุงคุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กชายวีระพงษ์ พรมพุฒ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงศิริรักษ์ บุตรพรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กชายศุภกร ไชยเลิศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายศุภชัย เมืองแทน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ แก้วสุวรรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายสนอง ประสงค์สิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายสมพร โคตรตาแสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายสมัชญ์พล พรมพุฒ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มาสู่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงสุจิตรา ทองทิพย์ธี
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๑๗
เด็กหญิงสุทาลักษณ์ เกษศิริ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงสุมิตรา วงศ์ผาบุตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงสุวนันท์ พรมพันห่าว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กชายอนุชิต ทองทา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายอภินัทธ์ สาริบุตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุดชา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ขันธะวิชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงอรยา พิมคีรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงอาทิศรักษ์ ปะทะเก
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงอารียา มีบุตรเสน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายเจษฎา เรืองจิตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายเทียนชัย พันงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กหญิงเบญจมาศ วิชัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงไอลดา มีบุตรเสน
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงกนิษฐา ลูลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายจิระวัฒน์ หอมสมบัติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๓๔

นายจิรายุทธ อุปพงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงณัฐรินทร์ คำด้วง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงดวงกมล บุตรบุญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงดาริกา พันธ์งาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายดุสิต โคตรซอดซ้าย
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายตะวัน สุพร
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๔๐

นางสาวธัญญารัตน์ วิจิตรปญญา
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงธิดาภรณ์ งามราศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงธิราพร อินเขียว
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายธีระพล สิงห์ครุย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายนวริช กรินธร
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงนิรัติศัย บุญยใบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายบุญทรง คำเพียร
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงปยะมาศ พิมโคตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงพาวิณี ผิวขำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๔๙
เด็กหญิงภัทรชญาดา แสงชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

พหลทัพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

แซ่อวง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เปรมกระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงสุภัทรชา หล้ากันยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงสุมิตรา หมืนหล้า

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายสุเมธี ปองนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงอนุธิดา โพธิขำ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงอรดา โพธิ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงอาภาพร ศรีแนน
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายอิทธิชัย มุ่งชู
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงอินทิรา พลอาสา
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา เหมือนคิด
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๖๒

นายไพรสัณฑ์ วงกอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๖๓

นางสาวขวัญฤดี นนจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๖๔

นางสาวจันทร์เพ็ญ อุณศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๖๕

นายธีระพล โคตรซอดซ้าย
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๖๖

นายนันทวัฒน์ เรืองจิตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๖๗
นางสาวนันทิยาภรณ์ สาระราช

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๖๘

นายปญญา หมืนศรี

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๖๙

นางสาวพรณภา วังหอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๗๗๐

นางสาวพิศมัย ทองทา
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๗๑

นางสาววิชุดา ศรีบุญเรือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๗๒

นางสาวสุภาพร อาจเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๗๓

นางสาวสุวะลี อินไกรดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๗๔

นางสาวอภิญญา แก้วพวง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๗๕

นางสาวอริยา ร่มไม
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๗๖

นางสาวอารยา เสนาฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๗๗

นางสาวอินฐวา โพธิสะราช

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๗๘

นางสาวเกตุศลา ดอนหา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๗๙

นายเมธาสิทธิ

์

ภูด่านงัว
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๘๐

นางสาวกนกวรรณ เสวาภพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๘๑

นายก้องหล้า สิงห์ชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๘๒

นายชินกร พรมสาเพชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๘๓

นางสาวณัฐชา สุขวิพัฒน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๘๔

นางสาวธัญสุดา อ่อนสีดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๘๕

นายนันทวัต ภักดีสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๘๖

นางสาวประนัดดาว หล้าเรือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๘๗

นายปยพงษ์ วงษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๘๘

นายพงศธร พิมพ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๘๙

นางสาวพรวิภา ไค่นุ่นจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๙๐

นางสาวรจวรรณ วงษาเภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๙๑

นายรัฐพงษ์ ดงขาว
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๙๒

นางสาววนิดา คล่องดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๙๓

นางสาววรรณระพา สีสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๙๔

นายวีระศักดิ

์

พรมพันห่าว
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๙๕

นายสุทิน คุนารักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๙๖

นายอรรถวิท ทีละออง
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๙๗

นางสาวอรอนงค์ บานเย็น
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๙๘

นางสาวอัจฉราพร แก้วสุวรรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๗๙๙

นางสาวอัญชฎา รินทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๐๐
นางสาวอัญชลี ทีละออง

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๐๑

นางสาวไพรินทร์ นามนพิมพ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๐๒

นางสาวกนกพร ศิริโยธา
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๐๓

นางสาวกนกวรรณ เพ็งพิทักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๐๔

นายกิตติพงษ์ โพธิสว่าง
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๘๐๕

นางสาวทัดดาว สีหาบุตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๐๖

นางสาวนิลนภา คำธิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๐๗

นางสาวนิสา ทองหนองยาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๐๘

นางสาวศศิวิมล ท่าโทม

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๐๙

นางสาวเพ็ญนภา ทองสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๑๐

นายเสกสรร เพ็งบ้านซอด
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงกมลชนก ธงไพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๑๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สกลหล้า

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงชนิดาภา บุญแต่ง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยะโอชะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายธัญญวัฒน์ กันลือชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายธีรภัทธ์ กันยะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงนฤมล จันทกานต์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงพัณณิตา ศรีอารยันต์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงมัลลิกา หนูปอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงวรรณะภา แสงพระเวช
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงศุกลพักษ์ อัคการ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายสดุดี ปุริจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงสุจิตรา สุกทน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายสุทิวัส ละศรีจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงสุพัฒตรา มงคลแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงสุมิตร์ตรา ประชายูร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายอภิชาติ นันทะวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายอานนท์ โณดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงอิริยา ตานาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พระโนราช

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๓๑
เด็กหญิงกฤษฏาภรณ์ เรืองวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ โสชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อิมจิตร

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงกาญจนา คุณโน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงขวัญจิรา นามไกรสอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงคณิษชา สมจิตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงคนึงนิจ ริยะนิจ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายจอมพล ตัณฑิกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงจันทร์สุดา อ่อนทุม
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายฉัตตริน จันทราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายทศทิศ ทองสลับ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายธาวิน เขียวประชุม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายนันทวัฒน์ สร้อยคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายภูวไนย พันธ์ศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงรัชฎาพร คำอุเทน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงศศิประภา สูญปะเก
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ พระโนราช
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายก้องฟา อ้วนภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงคุณัญญา ผลดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงชนิดา โต๊ะเงิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงญารินดา หงษ์กา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงฐิตาพร แดนราช
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงพรรณิภา มารัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงภาวินี หนูปอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงวราพร มูลลี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีทรง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงศศิธร แสงโพธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงศศิปรียา ปอมไชยา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงศศิวิมล มณีโชติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กชายศุภณัฐ สัพโส

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงสิรินาถ โณดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงสุนิสา หาริชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงอนุศรา ทิพนม
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๖๔

นางสาวกนกวรรณ วิชัยยนต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๖๕

นางสาวกฤษณา ทองหลอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กชายจักรี แสนบุญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๖๗

นางสาวจารุวรรณ บุตรเขียว
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงจินตนา เตยสอย
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงชลธิชา ผันทะยศ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๗๐

นางสาวชลธิชา อ้วนภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๗๑

นายชินวัฒย์ มูลลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๗๒

นางสาวณัฐฐินันท์ พลราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๗๓

นายนพดล ธะดาดิษฐ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๗๔

นางสาวนภากานต์ ปญญารส
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงปยะดา คำมาทิตย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๗๖

นางสาวผ่องใส ทนนวล
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๗๗

นางสาวพรนภา มหาชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๗๘

นางสาวภานุมาศ ลาภทวี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๗๙

นายภานุวัฒน์ สุระ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๘๐

นายวรุต เหลาโพธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๘๑

นายศุภมิตร สุขยานุดิษฐ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๘๒

นายสิทธิชัย อุทุมพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงอทิชาดา มุขเสือ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๘๔

นางสาวเยาวลักษณ์ ภาวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๘๕

นางสาวกนกวรรณ ไกรสอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๘๖

นางสาวกรรณิการ์ เร่งร้อน
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๘๗

นางสาวกัญญารัตน์ ธานีวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๘๘

นายกิตติกร ปะวะภูชะกัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๘๙

นายจตุพล นาคสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๙๐

นางสาวชไมพร ประสาทเขตการ
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๙๑

นางสาวณัฐมล จิตรชัยศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๙๒

นายทินกร ทองมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๙๓

นางสาวทิพย์วิมล คลีล้วน

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๙๔

นายธีรศักดิ

์

ธงไพร
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๙๕

นางสาวนฤมล ประสาทเขตการ
๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๙๖

นายนิธิวัฒน์ บุดสงกา
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๙๗

นางสาวปทุมพร อ่อนดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๙๘

นางสาวปานฤทัย ศรีกุลวงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๘๙๙

นายพงษ์ศิริ สุขพะนัด
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๐๐
นายพรชัย โพธิอินทร์

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๐๑

นางสาวฟา แดนนาบัว
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๐๒

นายภัครินทร์ พุ่มพวง
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๐๓

นางสาวมีนา พรมปากดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๐๔

นางสาวรุจิรา ศรีจันทร์ค้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๐๕

นางสาววนิตา เนืองแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๐๖

นายวาณิชย์ ริยะนิจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๐๗

นางสาวศิริวรรณ ศรีสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๐๘

นางสาวศิวาพร อัคการ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๐๙

นางสาวศุภธิดา ชาคริเวช

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๙๑๐

นางสาวสุนิษา นาถาดทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๑๑

นางสาวอรอนงค์ การุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๑๒

นางสาวอิง ศรีสุวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๑๓

นางสาวเปมิกา เพิมชีวา

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๑๔
นางสาวกนกกาญจน์ เพลิดพราว

๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๑๕

นางสาวจิราวรรณ จันทร์แดง
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๑๖

นางสาวจิราวัลย์ ชัยยะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๑๗

นางสาวชลณิภา สาระวิถี
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๑๘

นางสาวณัฐริกา ราชรองชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๑๙

นางสาวดรุณวรรณ บัวภา
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๒๐

นางสาวทัศนีย์ ศรีละกิจ
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๒๑

นางสาวทานตะวัน วงค์ตา
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๒๒

นางสาวธัญญารัตน์ แสงใส

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๒๓

นายนพรัตน์ ขุนนาดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๒๔

นางสาวนพรัตน์ ริยะนิจ
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๒๕

นางสาวนรีกานต์ อินทรพาณิชย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๒๖

นางสาวนิรัชชา บุญทวี
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๒๗

นางสาวบุปผา จักขุจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๒๘

นายปฏิภาณ พาบถา
๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๒๙

นางสาวปนัดดา ไตรพิมพ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๓๐

นายประนพพร ชัยประทุม
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๓๑

นางสาวปทมาภร จันทมาตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๓๒

นายพงษ์พันธ์ นันทะวงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๓๓

นายพีรพัฒน์ พึงพงษ์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๓๔

นางสาวยุวดี สิงห์งอย
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๓๕

นางสาวรัชนีกร อัคกาล
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๓๖

นางสาวรัชนีกร เนาวะบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๓๗

นายรุ่งฟา ลาดบาศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๓๘

นางสาวลัดดาวัลย์ วงค์หมากเห็ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๓๙

นางสาววนิดา ยาลัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๔๐

นางสาววริสา ทิพนม
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๔๑

นางสาวศุภลักษณ์ โสภาพ
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๔๒

นางสาวสุจิตรา ตาโสม
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๔๓

นายสุทธิพงศ์ ทำนุ
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๔๔

นายอภัยชน ศรีสุวงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๙๔๕

นางสาวอภิญญา ศรีราช
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๔๖

นางสาวอัมพวัน ปนทองคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๔๗

นายอานนท์ นารงพรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๔๘

นายอินทร์ทอน งามสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๔๙

นางสาวเชียวหนาน

่

ตานาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๕๐

นางสาวเพ็ญนภา ดอกกฐิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๕๑

นางสาวเอมมิกา ผันผ่อน
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหิงพิทยา

้

วัดโพธิชัย

์

 

บก ๔๔๕๙/๓๙๕๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร อินวาริช

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๕๓
เด็กหญิงประกายรัตน์

ส่างโน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายพิทักษ์ ห้วยทราย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงพิริยา ลุนละคะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๕๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ศรีเสาวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงกรรณิกา ภมรศิริ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายกิตติพงศ์ เลาะไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงกุลภรณ์ บำรุงภักดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีจินดา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายคฑาวุธ วิโรจะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ เสริฐละออ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงฌัชฌา การเพียน
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ราษี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงพรรณนิภา ชุมณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ จินดา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ แขวงเมือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงรมิตา ถนอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงอรวรรยา ปสจรรย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กชายชัชฤทธิ

์

พร้อมจิตต์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายชินวัตร มงคลนำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงนิรามัย สงคลัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงพัชรี สุกทน
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงพิยดา ธุระทำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงมรกต ไกยะราช
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงรสรินทร์ โคทะนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงวรนุช คำพองชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ คำเครือ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายอภัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงสรรเสริญ นาเวียง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงสิรินธรา กลางประพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงสุวิชา ต่อเชือ

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงอรณิชา รวยดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา เชียงใต้
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายเจษฎากร สมนาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายไกรษร สีบุญลาด
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายจิรภัทร ท้าวเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๘๘

นางสาวชลรดา พลแสน
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๘๙

นางสาวณัฐกานต์ ศรีสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๙๐

นางสาวณัฐธิดา เดชกุลรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๙๑

นายตุลา รักษาภักดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๙๒

นายทยากร กิราชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๙๓

นายธนวัฒน์ อินทร์จันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๙๔

นางสาวธราธิป หวังทำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๙๕

นางสาวธาริณี ทองไม้
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๙๖

นางสาวนริศรา นาเวียง
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๙๗

นางสาวนันธิดา สุวรรณศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๙๘

นายนาคิน ศรีทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๓๙๙๙

นางสาวนิภา โลดกระโทก
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงนิราภร วะชุม

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๐๑
นางสาวน้องนุช นาไชย

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๐๒
นายปรีชา วาจาสัตย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๐๓
นางสาวปวีณา สิงคำปอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๐๔
นางสาวปาราเมศ นามศรีเมือง

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๐๕
นางสาวปารียา ไชยชิตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๐๖
นางสาวปยะพร เสือสา

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๐๗
นางสาวพรนิพา สมปก

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๐๘
นางสาวพรนิภา ชายเกตุ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๐๙
นางสาวพรรณนิภา กุพันลำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๑๐
นางสาวภินัญญา สันวงค์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๑๑

นางสาวมินตรา ราษี
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๑๒

นางสาวระพิน ภูบานชืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๑๓

นางสาวรัตนาภรณ์ ครยก

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๑๔

นายศุภกร มะโนศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๔๐๑๕

นางสาวสุกานดา เยาวะสัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๑๖

นางสาวอทิตยา สีมุนทา
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๑๗

นายอภิสิทธิ

์

คาคำมาตย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๑๘

นางสาวอรอนงค์ นามวงษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๑๙

นางสาวอารียา สุขรี

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๒๐
นายอำพล เขียวอ้วน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๒๑

นางสาวอุษา จันทะสา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๒๒

นางสาวเกตชณี ศรัททาคลัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๒๓

นางสาวเขมนิดา จันทอุมเหม้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กชายเจนวิทย์ วงศ์เครือสอน
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๒๕

นายเจษฎา ไกรรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๒๖
นางสาวเบญจมาพร สำนักบ้านโคก

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๒๗
นางสาวเบญจวรรณ เทพชมภู

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงเมธาวี นิยมพงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๒๙
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๓๐
นางสาวกิตติยา บูรณะขจร

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๓๑

นางสาวกุลสตรี วิเศษศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๓๒

นายคเชนท์ เย็นวัฒนา
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๓๓

นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๓๔

นายจักรี เจียงรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๓๕

นางสาวจารุจินดา ศรีรักษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๓๖

นางสาวจิราพร สมัยใหม่
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๓๗

นางสาวจิราพร อองตัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๓๘

นางสาวจิราพร เสนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๓๙

นางสาวจิราภรณ์ ดอนสินเพิม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๔๐
นางสาวจิราภรณ์ สายสอน

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๔๑

นายจิรายุส ผันผ่อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๔๒

นางสาวจีรณุช ไชยลิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๔๓

นางสาวจุฑามาศ สงวนนาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๔๔

นายชิษณุชา อองตัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๔๕

นางสาวฐานมาส เทพวงษ์สา
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๔๖

นางสาวฐานันดร ชัยปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๔๗

นายณรงค์ฤทธิ

์

มาลุน
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๔๘

นางสาวณัฏฐา ไชยศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๔๙

นายณัฐดนัย โมครัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๔๐๕๐
นายณัฐนันท์ คำเสนาะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๕๑

นายณัฐพงศ์ นาเวียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๕๒

นางสาวณัฐพร อันฤทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๕๓

นายณัฐพล ไปวันเสาร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๕๔

นางสาวดวงฤทัย โมลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๕๕

นายทวีวัฒน์ มะลิวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๕๖

นางสาวทัศวรรณ ข่วงทิพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๕๗

นายธนพงษ์ อินทะดก
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๕๘

นายธนพล นนทะพา

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๕๙

นายธนวัตน์ มุทุกันต์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๖๐
นายธนาดล บุญสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๖๑

นายธนายุต ทองจำปา

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๖๒

นางสาวธวัลพร พานจำลอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๖๓

นายธีรวุฒิ สาแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๖๔

นางสาวธีราพร ไกรรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๖๕

นายนนทวัฒน์ วรชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๖๖

นายนพรัตน์ ศิริบูรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๖๗

นางสาวนภาพร ขุนทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๖๘

นางสาวนฤมล กลมเกลียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๖๙
นางสาวนวนสุวรรณ บุตรกษัตริย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๗๐
นายนัฐพนธ์ โสชุมภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๗๑

นายนันทวัฒน์ สุวงศ์วรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๗๒

นางสาวนันธมน ราชวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๗๓

นางสาวนัยนา โสภาไฮ
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๗๔

นางสาวนิชธาวัลย์ บุระพวง
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๗๕

นางสาวนิตยา อินสว่าง
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๗๖

นางสาวนิตยา โคตรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๗๗

นางสาวนิทาพร อองตัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๗๘

นางสาวนิภาพร ชัยแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๗๙

นางสาวนิภาวรรณ โคตรอ้วน

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๘๐
นางสาวนิรชา แสงทองมา

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๘๑

นายนิรภัฎ สุวรรณเวียง
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๘๒

นางสาวนิราภร แสนวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๘๓

นางสาวนิศามณี สอนแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๘๔

นางสาวบังอร สองเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๔๐๘๕

นางสาวบุษกร แก้วยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๘๖

นางสาวบุษญา ญาติมนตรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๘๗

นางสาวบุษบา โนนชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๘๘

นางสาวบุษยมาส โสภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๘๙

นายปฏิภาณ จันตะนี
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๙๐
นายปณวัตร ยนยุบล

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๙๑

นางสาวปนัดดา ริกำแง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๙๒

นางสาวปรายฟา รูปสวย
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๙๓

นางสาวปรารถนา สมนึก
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๙๔

นางสาวปริยานุช หอมสมบัติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๙๕

นายปญญา แสนชมภู
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๙๖

นางสาวปานดวงใจ บุระตะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๙๗

นางสาวปาริชาติ ทะวะลัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๙๘

นางสาวปยะวรรณ สันประภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๐๙๙

นางสาวปยะวรรณ แดงประพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๐๐
นายพงศกร คำเพ็ง

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๐๑

นายพงศกร ไกยรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๐๒

นายพงศ์ภิสิทธิ

์

ผักหวาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๐๓

นายพรชัย หอมสมบัติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๐๔

นางสาวพรชิตา นาคเหลือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๐๕

นางสาวพรพิมล สายสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๐๖

นายพรรณกร มุกจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๐๗

นายพฤกษธร มานะพิม
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๐๘

นายภานุพงศ์ ชัยศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๐๙

นางสาวมนฤดี ศรีวันคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๑๐

นายรพีพัฒน์ ไขโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๑๑

นางสาวระพีพรรณ นาสิงทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๑๒

นางสาวระลินทิพย์ นนท์ขุนทด
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๑๓

นางสาวรัดดาวรรณ์ คำธะนี
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๑๔

นางสาววรรณิศา แสนคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๑๕

นางสาววราภรณ์ แพงศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๑๖

นางสาววริษา มะลิ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๑๗

นางสาววะรางคณา ละคร
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๑๘

นางสาววัชรี ศรีสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๑๙

นางสาววิไลลักษณ์ มัชฌิโม
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๔๑๒๐

นายศรัณย์ ช่างทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๒๑

นางสาวศิรินภา อยู่สุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๒๒

นายศุภกร การพิศมัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๒๓

นายศุภกฤช ขันทีท้าว
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๒๔

นายศุภพงศ์ ภัทรพงศ์สินธุ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๒๕

นายสมัย มูลเหลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๒๖

นางสาวสรัลชนา ฉิมพินิจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๒๗

นางสาวสาวิตรี ผะดาเวช
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๒๘

นางสาวสุกัญญา คะเนเร็ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๒๙

นายสุทธิชัย ไทยแสนทา
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๓๐

นางสาวสุธิมนต์ อุทธสาร
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๓๑

นางสาวสุนิษา ทิจำปา

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๓๒

นางสาวสุนิสา สุวรรณหอม
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๓๓

นางสาวสุพนิต อธิการนนท์
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๓๔

นางสาวสุพรรษา นาคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๓๕

นางสาวสุพรรษา โพธิขี

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๓๖

นางสาวสุพัตรา บุราญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๓๗

นางสาวสุภัทตรา บุญบรรลุ
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๓๘

นางสาวสุภัสสร ชนะเวร
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๓๙

นางสาวสุภาพร รีบรัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๔๐

นางสาวสุมินตรา สุภามูล
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๔๑

นางสาวสุราลัย พันบท
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๔๒

นายอดิศักดิ

์

ไตยวง
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๔๓

นายอธิชา หวังหมู่กลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๔๔

นางสาวอนัญพร วิเศษนาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๔๕

นางสาวอนุสรา ดวงตา
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๔๖

นายอภิสิทธิ

์

พรมชาติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๔๗

นางสาวอรพิน พัฒนะแสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๔๘

นางสาวอรยา อินคำปา
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๔๙

นางสาวอลิตชา สาระบรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๕๐

นางสาวอาภัสรา ภูนพทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๕๑

นางสาวเกตสุดา บริกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๕๒

นายเกียรติศักดิ

์

ต่อพล
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๕๓

นางสาวเก็จมณี ผายพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๕๔

นางสาวเจนจิรา จันทร์เหลือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๔๑๕๕

นางสาวเจนจิรา ผิวทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๕๖

นางสาวเจริสา ทุมผารักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๕๗

นางสาวเมนิษา ชัยชนะสูงศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๕๘

นางสาวแพรวา สุดาทิพย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๕๙

นางสาวโยธะกา โต๊ะชาลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๖๐

นางสาวกัญญารัตน์ แสนสุด
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๖๑

นายกิตติชัย มงคลนำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๖๒

นางสาวกุศลิน ขันผง

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๖๓

นางสาวขวัญจิรา แปลงดาริยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๖๔

นางสาวคนิษร ติดมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๖๕

นางสาวจิราภรณ์ ศรีจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๖๖

นางสาวชนาพร สิทธิลัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๖๗

นายชัยณรงค์ ภูด่านวัว
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๖๘

นางสาวธัญวรัตม์ ฤทธิสว่าง

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๖๙

นายนัทพล จำปา
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๗๐

นางสาวบุษราภรณ์ เข็มแจ้ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๗๑

นางสาวประทีป ใจอ่อน
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๗๒

นางสาวพรชิตา โคตสำราญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๗๓

นางสาวพรรธิภา คำทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๗๔

นางสาวพัชรินทร์ น้อยหา
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๗๕

นางสาวภัททิรา วิสิฐจารุพงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๗๖

นางสาววรัณญา โคตรบุตรดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๗๗

นางสาววริศรา คุณละ
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๗๘

นางสาววันนิสา ชัยชนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงกุลธิดา วิลาชัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงจินดามณี พันภักดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงชนิตา หงษ์แสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายธนรัตน์ ขันอาษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประโคทัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงพรชิตา ทองทา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายภราดร สีโดน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ สีโดน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงศรัทธิยา ปกฐิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายศาตราวุธ โขพิมพ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงศิริภรณ์ เนตรัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๒๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กหญิงศุภธิดา วิลาชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายสรวิชญ์ วงค์ตาขี

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายสาธิต ศรีทองคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีเชียงสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา เจียมศักดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงสุภชา ภูมิวิเศษ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กลัดแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงอัญชลี กอมณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๙๘
เด็กหญิงเพชราภรณ์ วิเศษสา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงแพรพลอย วินโรจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายโยธิน วินโรจน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กหญิงกัลยา นามบุรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กหญิงทัศนภรณ์ เปรมปดชา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กชายทินกร เสนสอน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กหญิงธัญชนก น่ารักษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กชายธีรกร แก้วศรีขาว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กชายนนทวัฒน์ พรมทำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ฉายประดับ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงภัทราวรรณ เชียวชาญ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กหญิงวรรณิดา นาเวียง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กหญิงวิชญา ขันนาเลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงสุธิณี อินลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายสุริยา สีโดน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายอนาวิล โคตรสุวรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงกนกพร บุญเลิศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงกุลนัฐ รอดชืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงชลดา สุพร
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายนิรุต จรุญแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงนิลวรรณ ติดทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงนุชรา โทบุตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๒๐

เด็กหญิงพัชรี กันมันตคุณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายพินิจ มะลิยศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงพิมพ์สุภา ทิพวงษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงราตรี รัตนเทพ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๒๔

นายอนุชา หล้ากันยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๒๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงไอยรา แก้วชัยศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๒๖

นายกฤติพล พลอยกลม
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๒๗

นางสาวชญานิศ ฆารประเดิม
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๒๘

นายชนาธิป บุญสร้าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงณัฎฐธิดา แซ่เต็ง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๓๐

นายธนาวุฒิ สุนทรวัตร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายภานุพงศ์ พรมโสภา
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๓๒

นายภานุวัชร์ โสภากัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงมัญชริน ศรีสวาท
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงมันทนา ตุ๊กตาทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๓๕

นางสาวรุจิราวรรณ โสภา
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงวิกาญดา สีสถาน
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๓๗

นางสาววิไลพร ฉายถนอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๓๘

นางสาวอรุณนีย์ ยอดลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๓๙

นางสาวจันทรรัตน์ กาดนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๔๐

นางสาวนัดติยา ปนเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๔๑

นางสาวนิพาดา โมฆะรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๔๒

นายปพัฒน์ภพ จำปานิล
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๔๓

นางสาวปภานัน พรมลี
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๔๔

นายปวรุตม์ บุญสร้าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๔๕

นางสาวสุวิมล แก้วเมิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๔๖

นายอรรถพล พิมพ์โคตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๔๗

นายธินนากร โล่ห์คำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๔๘

นางสาวมะลีวัลย์ กาเผือก
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๔๙

นายสาธิต สีบุญลม

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๕๐

นางสาวสุภาวดี สมอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๕๑

นายสุเมํธ เนตรภักดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๕๒

นายอนุวัฒน์ ฉายถวิล
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๕๓
นางสาวเกษชฎาภรณ์

พุ่มไสว
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๕๔

นางสาวธัญพิชชา นาเสงียม

่

๐๕/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงนฤมาส ไชยลังกา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายปยวิทย์ บุญเสือ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายยศกร ศรีหาเนตร
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงรัตติกาล หอมสมบัติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงลักษิกา สีดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๒๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงกชนัฑ ภูนพทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงชลนริน อินทมาตย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงนงนภา ดวงตา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายนฤสรณ์ วิจิตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงประณยา อารุณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายปรีชา อินทร์เพชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายพันธกร นิโรจณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายภาณุสรณ์ วินโรจน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายยุทธการ พลชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายวรวุฒิ พลชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายศุภณัฐ หอมสมบัติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายอานนท์ แปลงศูนย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงอารรีรัตน์ บุญทัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายเจตนิพันธ์ พานจำลอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงพิยดา ชะโรยศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีรักชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงสมฤดี สะเดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงเมษา จัตวา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงจิราพร ศรีแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายธิติพงษ์ เมรุด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายธีรพันธ์ พันมะณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงนิพาดา เสียงลำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงมุธิตา แก้ววิลัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงอรทัย สายตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงสุนิสา มูลสันเทียะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงทิมลิตา ศรีรักษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายธีรเทพ นามโส
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงนพรัตน์ อินบุตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงมาริสา พูลเพ็ญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๙๐

เด็กชายยศวัตน์ สีเครือดง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงกนกพร นามศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โทบุตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงตริตาภรณ์ อามาตสมบัติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายสหรัฐ สุวรรณศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๒๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองที
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายณฐพฤทธ์ คำหมุน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายธนาวุฒิ คงเจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ อุ่นศิริ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงพรชิตา สมัยใหม่
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงวรพิชชา พลเดช

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๐๑

เด็กชายวีรภัทร หูชัยสงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กชายอิทธิชัย พิมพ์หาร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กหญิงฐิติชญา โทบุตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กชายตระการ นามโส
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๐๕

เด็กหญิงปนัดดา สุขดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงปยนัด สุขดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ งามมีศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กชายภัทรชัย ภูสมสี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๐๙

เด็กชายภัทรพล ภูสมสี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุตราช
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงมนัสวี จันทร์พิชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายรุ่งรดิษ จันทรวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงสกุลตลา รักพลแสน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงสัจจพร อัมรา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงสุนิตา เหล่ารัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงอภิญญา เมตรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายเมธี นีระวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงกรรนิการ์ พลเดช
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงจิตติมา หมายโชค
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงชืนนภา

่

ลำไทยสงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายดิเรก ปานาพรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายธนดล กาพย์แก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงธินัฐดา มณีด่านจาก
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายนันทะกุล อุ่นศิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายนิรันดร์ พวงสูงเนิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ กุมารสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ สีหาทับ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายยุทธนันทร์ สุขเสริม
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๕๙/๔๓๒๙ เด็กชายศิรวิทย์ มารศรี ๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๓๐ เด็กชายสุรเดช พวงสูงเนิน ๒๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๓๑ เด็กหญิงชมพูนุท คำคร้อ ๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำไชยวาล วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๕๙/๔๓๓๒ เด็กหญิงสุภาวรรณ พันธ์นาภูมิ ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำไชยวาล วัดโพธิชัยศรี

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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