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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ภาค ๘

ส่งสอบ ๗,๖๕๐ คน ขาดสอบ ๑,๙๐๐ คน คงสอบ ๕,๗๕๐ คน สอบได้ ๓,๖๙๔ คน สอบตก ๒,๐๕๖ คน (๖๔.๒๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงปนัดดา เขียวสมอ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภู เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายภูริทัต ภูอาลัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายภูวเดช ภูไชยแสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงวริษา วงค์เส

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายปฐวิกานต์ จันวิเศษ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายลัชชานนท์ คำบุญเรือง ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายพิรพัฒน์ อุ่นหล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายสิทธิชาติ วงศ์กลม

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายอานนท์ ฟองคำจันทร์

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายคุณากร ชาทองดี ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายจีระวัฒน์ แสนเวียน

๑๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายปรมัตถ์ อุ่นหล้า

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายพงษ์กร พิมสันต์ ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงกมลพรรณ ปาณะศรี ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงดวงพร เนินทราย

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงนฤพร แท่นศิลา ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงประริษา บุญชาญ

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงวันนิสา ขันคุ้ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงวันวิสา ญวณแปลง ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงวิชุดา เสนาะเสียง

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงศิริวรรณ ภารัตน์

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงสุทธิดา อบเชย

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงอธิติญา จุลฤทธิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงอนัญญา สุดชา

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑ / ๑๐๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงไอริณ บุญศรี

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงกรณ์สุดา ขันอาสา ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงกาบแก้ว สีสด

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงจิราภา โคตร์ทองทิพย์

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงฐานิกา โดนโยธา

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงทิพย์ธีรา บุญหลี

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงธิดาเทพ ดาราษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงนภาพรรณ มหาโคตร ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงนฤมล ราชธานี ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงนันท์ชายา บุญชู

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๓๕ เด็กหญิงประกายกาญจน์

เข็มศรี
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงวรรณิดา โคตรดี

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงวริศรา แสนชาติ

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงวิธิตา วิเศษทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงศุภมาส อ่วยกลาง

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงศุภารนันท์ บุญมีบุตร

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงอริสา บุญมีบุตร

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๔๒ เด็กหญิงอักษรสวรรค์
มาปงโม

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงอาทิตยา ปญญาโชติ

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ ปนทอง ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงเขมิกา สีโดน ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ก้องเวหา ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงณัฐพร อ่อนทะเล

๑๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๔๘ เด็กหญิงทองประกาย
สินสมบัติ ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงธนัชพร ดาราษี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงนภาพร ดอนขันธ์

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงนิลาวัลณ์ โดนโยธา ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงปนัดดา พุทธวงษ์

๒๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงปาริชาติ ศิริโสม

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงปาริชาติ สินสมบัติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงพรนิตา สุดชา

๑๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงพิยดา นะราศร ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงอภิญญา อภัยโส

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา เขาพนมไพร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๕๘
นางสาวธมนวรรณ สุทธิบุญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๕๙
นางสาวหนูแดง ตองติดรัมย์

๑/๐๗/๒๕๒๔
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๐๖๐
นายศรัณย์ พาพงษ์

๓/๑๐/๒๕๔๕
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๖๑
นายจรูญ โคกสีนอก

๒๔/๐๓/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๖๒
นายคำผาง จารุจิตร ๒/๐๑/๒๕๑๐ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๖๓
นายอินทร์ตา จันทรเสนา

๑๖/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๖๔
นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิผล

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๖๕
นายอมร ติดมา

๑/๐๔/๒๕๓๙
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๖๖
นายเดชา โสดา

๒๖/๐๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๖๗
นางสาวสุรีรัตน์ ชมชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๖๘
นางบุญปอง วังสะพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๖๙
นายอานนท์ ผุยแพง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๗๐
นางสาวณัฐธิดา ปอมสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๗๑
นางสาวลลิตา โพธิจารย์

์

๘/๐๕/๒๕๔๓
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๗๒
นายอนุพงษ์ อินมียืน

๒๓/๐๗/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๗๓
นายเกตุ สุนทร

๒๑/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๗๔
นางสาวศิริพร สิงห์บริคัน

๒/๐๙/๒๕๒๖
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๗๕
นางสาวปนัดดา คำสาว

๓๐/๘/๒๕๔๓
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๗๖
นายนันทวัฒน์ พลเยียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๗๗
นายสมิง สีวันนา

๑๐/๐๙/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๗๘
นางสาวปุณยาพร เข็มขำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๗๙
นางจำป เข็มพัน

๑๐/๐๘/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๘๐
นางคำสี รัตตะประทุม

๑๙/๐๘/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๘๑
นางอรกมล สุวรรณโค

๑๖/๐๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๘๒
นางสาววิภาภรณ์ กองลาพงษ์

๐๖/๒๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๘๓
นายนที วรรทวี

๑๔/๐๓/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๘๔
นายเจษฎา มีแก่น ๕/๘/๒๕๔๔ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๘๕
นางสาวพิมพิลา โพธิศรี

์

๔/๑๒/๒๕๔๓
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๘๖
นางสีอำภัย แก้วคันโท

๑๐/๐๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๘๗
นายสหัสวรรษ จัตุรัส

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๘๘
นายนิธิ ฝงซ้าย

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๘๙
นายจิตรกร มาตจุฬา

๑๘/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๙๐
นายพลกฤต เหลาหอม

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวยุพิน พลเยียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๙๒
นายกฤษวัฒน์ จักรสมรชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๙๓
นายวิจักษณา โพธิสว่าง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๙๔
นายธวัฒชัย ทองสุกนอก

๒๐/๐๕/๒๕๑๐
สำนักงานพระพุทธศาสนาบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๐๙๕
นายธนากร เทียงนนดา

่

๑๓/๐๖/๒๕๑๐
สำนักงานพระพุทธศาสนาบึงกาฬ โชติรสธรรมากร  

บก ๔๔๖๐/๐๐๙๖
นายกรุง อินทรหอม

๓๑/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๐๙๗
นางสาวผกามาศ แสงใบ

๙/๐๒/๒๕๔๓
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๐๙๘
นายเสียงขลุ่ย แสงใบ

๒/๐๖/๒๕๔๒
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๐๙๙
นางสาวจุรีรัตน์ ราศี

๑๒/๔/๒๕๓๙
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงเก็จมณี อ่อนกาสินธุ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงจุฑามณี จันทะบุตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงชนาภา ไชยจักร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงณัฐชยา เวียงแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงมะลิสา อันนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงวรรณดี สกุลนัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงสุธาสินี วาระสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงอริสา พันธุ์ชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายกฤติพงษ์ พันธุ์ชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายเจษฎาพร เมืองนาม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายชาคริต โสภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายภูวดล วิจารณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายยุทธพงษ์ แดงวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงจิราวรรณ พรมใจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงเบญญา การสุวรรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงอภิญญา พรหมโคตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายชาญชัย เตจ๊ะเสาร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงสาธิกา โยธะคง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายชินวริทธิ

์

หนวนนุกูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายบูรพา ชำนาญกิจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายปฏิภาณ ชาวสวน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายปยะ เกิดชัยภูมิ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงนำฝน อะมอนรัมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงชนัญธิดา กองผ้าขาว

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงณัฐสินี ศรีดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงวีระดา สุพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายคุณานนท์ พลดงนอก

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายจิรภัทร บุญแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายธีรเดช ภักดิประสิทธิ

์ ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายศุภวัชญ์ ขาวนอก

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงพรชิตา ตอพิมพ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงอมราพร พัฒนะแสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายวีระพล กองรักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายจิรโชติ ศรีเฉลียว

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงทิพวรรณ แฝงลาภ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงณัฐริกา บุญรอด

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๓๖
นางสาวอัจฉรา ศรีเฉลียว

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๓๗
นายพงษ์พิทยา โคตพิมพ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๓๘
นางสาวดวงจันทร์ ยุติธรรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๓๙
นายพลวัติ ภูคองดา

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๔๐
นายยุทธพงษ์ สุพร

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๔๑
นายสถาพร คนหาญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๔๒
นายวิชญะ สมศรี

๑๘/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๔๓
นางจิราภรณ์ เสนาวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๔๔
นางวชิราภรณ์ บุตรพรม

๐๓/๐๑/๒๕๒๐
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายสุรยุทธ์ ราชชาลี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายวิบูลย์ นาหนองตูม

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายณัฐภูมิ แสงจันดา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายศุกลวัฒน์ จันทร์เหลือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายเจษฎาพล เชือแก้ว

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์เหลือง

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายคุปตาภา หาญกล้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงอภิชญา จันทรา

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงมณฑิรา แสนธัมพล

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงวิไลวรรณ บุดดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงเบญจจินดา เกียรติศักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงวริศรา แสงปาก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงนันท์นภัส วิยะโส

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงอรวรินทร์ สุโนภักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงวรรณนิษา เทียบคำ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงอัญชลีรัตน์ คชลน

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายวัชโลธร แก้วภา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายพัชรพล บุญศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายจารุวิทย์ จันทะจิตร์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายคณาธิป สีนวน

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายจิรภัทร กุลฉวะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายจิตรตะวัน ยาพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายบารมี วงค์ตาทำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายนนทชาติ กำเกลียง

้

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงกัณญารัตน์ กาลบุตร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงฐิติมา เรืองวิเศษ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงนงลักษณ์ เหาะสูงเนิน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงเบญญาภา สิงหะไชย

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงอรวรรยา เจียมทรัพย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทาปลัด

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงอินทุอร มุงคุณแสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงเกศรินทร์ คำเขือน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงนภัสสร โภคาแสงสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขวัญพงค์ดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงศวิตา แสนศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงสุพัตรา โพธิสว่าง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงอรนิภา คงสัมมา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงพัชราพร เพ็งทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงจินตหรา ทะลา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ นาสวรรค์  

บก ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงรุจีรัตน์ โนราช

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายธีระชัย ศรีด้วง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงจีรวรรณ วงษ์แดง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายภาคภูมิ ชาญทำนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงชลกาล จันดาประดิษฐ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงแพรวา หน่อคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงสุภาวิณี ไกธิราช

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงสุนิสา

พิศาลเศรษฐพงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ระวิ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชาติมนตรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงพรชิตา บัวสิม

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงกวินธิดา พันธ์พิมาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงภัคจิรา ภูผิวเงิน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงศุภาภรณ์ พลวงษา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงกนกพิชญ์ มาตสุต

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ หงษ์ทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖ / ๑๐๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงอานิต้า สำแดงอาจ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงอัญชิษฐา พนมเริงศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงกันยาวี ทีหอคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายกานตพงศ์ บัวละคร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงจิรฐา วารุกะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงศุภธิดา บรรเทา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุภาพร ไตรนิคม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงธนพร แก้วใส

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงพิมผกานต์ พุทธาอามาตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงวีรพร กัญญาจิตต์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ปญโญกิจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายรชต มาพลาย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายกิจเกษม มาตจุฬา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงวิรดา สายตำลึง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงสุวรรณวดี เกตุพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงธนากร เนืองแก้ว

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงวิรากร บุตรพรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงชิญญานุช บรรณบดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายกฤษกร ดวงจันทร์ดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายคณิศร ศรีหาบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงอรปรียา ทุมสา

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายกัมปนาท พรรัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายศุภเสกข์ ล่าฟองคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีลาพัฒน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายพีรณัฐ วรรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงปภาวรินท์ ปวันนา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงณัชชา ไชยทุม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงจิดาภา วังสะพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายภูษณะภัค ดีช่วย

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายวีรสิทธิ

์

โพธิสว่าง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงธัญชนก พลเยียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงแพรวนภา ทองแท้

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุเจริญคุณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ชากลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๓๔
นางสาวพรชิตา ทรัพย์แก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๒๓๕
นางสาวนุชธิตา ตุลากัน

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๓๖
นางสาวทัศนีย์ คชเคลือน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๓๗
นางสาวอาริญา สังกะเพชร

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๓๘
นางสาวนิพาภรณ์ วันตา

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๓๙
นายนนธวัฒน์ นามคำมูล

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๔๐
นางสาวนภัสสรณ์ โพธิราช

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๔๑
นางสาวพัชราพร กุมลา

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๔๒
นางสาวปยะชฎา พรมจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๔๓
นางสาวสุภิรัตน์ ธรรมดาชัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๔๔
นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสมุทร

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๔๕
นางสาวจิราพรรณ มูลเต็ก

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๔๖
นางสาวนิรมล หงษ์ทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๔๗
นางสาวช่อทิพ เมืองโคตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๔๘
นางสาวสิริวิมลณัฐ ตีตรา

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๔๙
นางสาวบุญฤทธิ

์

ไชยสุระ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๕๐
นางสาวณัฐพร บุญมูล

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๕๑
นางสาววิภาสา สิทธิสมาน

๑๘/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๕๒
ว่าทีร้อยตรีสุธีร์

่

จันทร์แก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบึงกาฬ บุพพราชสโมสร  

บก ๔๔๖๐/๐๒๕๓
นางสาวจารุวรรณ อาษาบุตร

๒๑/๓/๒๕๔๒
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๕๔
นางสาวรุ่งฤดี คล่องดี

๑๓/๑๐/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๕๕
นายสุคลชัย จุปะมัตถา

๑๙/๔/๒๕๒๐
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๕๖
นางนุช หัวดอน ๓/๓/๒๕๑๗ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๕๗
นางเทียน โล

๒๓/๑/๒๕๑๒
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๕๘
นางสาวกัญญารัตน์ ใจเอือ

้

๖/๘/๒๕๔๓ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายกิตติพงศ์ ชัยธงรัตน์ ๒/๔/๒๕๔๗ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๖๐
นายธนทัศน์ ชาตะบุตร

๑๐/๖/๒๕๔๕
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๖๑
นางสาวปวีณา คำศรี

๒๒/๙/๒๕๔๓
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๖๒
นายอุเทน สีผักผ่อง ๙/๘/๒๕๔๓ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๖๓
นางสาวกานต์สุดา บัณลิต

๒๙/๗/๒๕๔๓
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๖๔
นายอรรถพันธ์ ศิริมาตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๖๕
นายวีระศักดิ

์

ด่านทองศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๖๖
นายสมรักษ์ อินิราช

๒๗/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๖๗
นางสาวนำฝน มูลบุตรดา

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๖๘
นายวารุฒิ นาสิงห์ขันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๖๙
นางเสถียร ชัยมี

๒๙/๑๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๒๗๐
นางสาวสุวิมล คงทัน

๑๕/๑๑/๒๕๐๓

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๗๑
นางสาวอาภัสรา ชัยเสนา

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายปรีชา แสนดาหมืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายเลิศลำ แก้วดวงตา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายทินภัทร พุทมี

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายภัทรพล อึงปญญา

่

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายรวิภาส นาหัวหนอง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายวงศ์พัทธ์ พุทธาโร

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายกฤษกร เประกันยา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายพรสวรรค์ พิมตะยาน

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายภูวดล แสนหอม

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายสรวิศ ศิลพูล

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายสมพร งาหอม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายกิตติพัศ ทองจันทะนาม

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา ท่าวังชัย

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงทิพวรรณ อะนันตะภัก

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงพิชญวดี วิชาสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงสิริวิมล คุณศรี

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงนิตยา พัฒนาศูร

๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงอโณทัย จำปาขัน

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงนัทชา พรมภักดี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงจันทร์ทรา ลุงคะ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงพิมพ์สุดา ยีโถ

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายภัทรดล ศรีบุญเรือง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายภานุพงษ์ มโณศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายพสกร เพลียขุนทด

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายกนกพล มาตรา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายทัชชกร พุทมี

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายพลพจน์ หนองผือ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายศุภณัฐ อนันตภักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายธนพัฒน์ ตรงดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายภูวดล ผันผ่อน

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงศศิวิมล ทองจันทะนาม

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงพิมลรัตน์ อุปชัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ราชวัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงรวิวรรณ พิมตะยาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ นาใจนึก

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงชวิกานต์ พูลเพิม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงพรธิดา ลาสิทธิ

์

๒๘/๒๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงวิมพ์วิภา สายบัว

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายธนัช สุขผล

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายสงกรานต์ พวงสีดา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายสุรพัส เวียงจันดา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงสกุลกานต์ คล่องดี

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงชลลดา จันทะรังสี

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงอนัญญา กะตะโท

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงเกศริน อุทัยสว่าง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายทีปกร ชาภูวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายอภินันท์ นามมันสา

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายอดิศร ธุรี

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงณัฐพร สุดงาม

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงธัญญาเรศ บัวเมือง

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ คิดหวัง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงกนกพร สมบูรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงกนกกร อุสานสา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงทองนภา พรมวิเศษ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายอดิสรณ์ กางคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงจันทร์สุดา สมบัติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ วันโท

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงกนกกรดา วงค์แก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงอารยา บุญชรคีรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา จอดนอก

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงนัณธิชา จันทจิตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงวิยดา นามวงษา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงนฤมล บำรุง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงมลิสา ทานะสินธุ์

๐๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงอรชร โพธิเศษ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงอาทิตยา ไฉนรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายรัฐภูมิ คุ้มไข่นำ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสรรเสริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ จันทร์เนียม

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสรรเสริญ ประชาสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายศิวกร เทพตาแสง

๔. / ๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสรรเสริญ ประชาสามัคคีธรรม  

บก ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายณัฐนันท์ คำบุญเรือง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายเมธิชัย วังสาไหว้

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายณัฐพล คำพิชชู

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายคุณวุฒิ แก่นท้าว

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายธนธรณ์ ทุมซ้าย

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายธีรธาร ศรีจูม

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายวชิราวุธ ดวงแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายวรเมธ โสริน

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายสรณ์สิริ อินมียืน

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายสุริยะ คำพิชชู

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

แก่นท้าว
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายเทพทัต นิลโคตร

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายเอเดล วิเดล

๑๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงศศิธร นูคำดี

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงขวัญจิรา วิริยะขันติกุล

๒๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงทักษพร ไทยเสน

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงจินดานุช พินัน

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงวรรณพร ลาวัลย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงอารยา ทาจันดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงสุวิภา คะยอม

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงนันทิชา ศรีทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงชนิตา แสนนางซน

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงนันท์นภัส การมงคล

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงวรรณภา สีสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุตรธนู

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ราชป
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงนภัส อาจชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายธนาธร ศ์ฐซ.สื

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายภูวดล ทองขาว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายวีรพงษ์ พรมมา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายขันทอง โพธิจารย์

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายณฐวัฒน์ หลายเจริญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายสิทธิพร เลิศศรีเพชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายติณณภพ สีต่างคำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๑ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายณฐพล นนทคำจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ อ้วนดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายณัฎชนน ขันหงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายนฤเบศร์ สลักไชย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายพรพล ขันหงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายสรชัช บุญเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงชนัญธิดา โพธิคำ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ มีเหง้า

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงศุภวรรณ จันแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงสุรีพร แสงเลข

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ จอกแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ สอนไชยา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงนันธิชา บัวสิม

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงอภิชญา นูคำดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงรักษิตา สีทา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงวธูสิริ สายมณี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงพรทิชา ฤกษ์จันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายกฤษฎา ร่าแรง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายกิตติภณ พรรัตน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายศุภเดช ขาวผ่อง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายธนโชติ ภูมาลี

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายอริยะ คำเผือก

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายถิรวุฒิ ศรีจันทร์ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายพีรพัฒน์ พลศรีสม

๒๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ ระวิชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายอนิวัต ผาคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยุทธรรม ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

อุปชัย
๑๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายวุฒิชัย จำปามี

๑๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงภาวิดา โดนโยธา

๑๖/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงเจนจิรา โก้ลาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงมุกดา สีสาร

๒๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงอารยา มะลิยแย้ม

๒๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงขนิษฐา เขียวอ้วน

๒๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงนลินรัตน์ สุดศรี

๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๒ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงปริณดา จำปามี ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นูคำดี

๒๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงชนม์นิภา พรมพันห่าว ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงอภิญญา อึงปญญา

่

๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายเกษมสันต์ ศิริพงษ์ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายปุริม แสงจันทร์

๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายภูริภัทร ราชาเดช ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายนนธวัช แซ่บุญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายภคพล นูคำดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงพรธิดา กระจ่างศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงนภัทร์ศรา จินดานุรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงณัฐธิญาดา ขันหงษ์

๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายอนุพงค์ จอกแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายอัษฎาวุธ ยศบุญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริพงษ์

๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงประภาสินี วันสี

๑๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายอรรถพล พึงวงค์ญาติ

่

๑๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายธิติวิวัฒน์ ปญญาดิษฐิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายนันทกร ฤกษ์จันทร์

๑๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายอนันตชัย พันพรมมา

๒๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายวีระนันท์ ผลิการ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายกฤษฎา ญวนแปลง ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงลลิตา ศาลางาม ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา วิริยะขันติกุล

๑๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงสุนิสา กอแก้ว

๒๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงฐิติพร ผาซา ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ศรีสุชา

๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ปญญาดิษฐิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๓๘
นางสาวอรนภา เพ็งแจ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๓๙
นางสาวกัญญารัตน์ มาตจุฬา

๒๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๔๐
นางสาวปนัดดา โพธิจารย์

์

๓๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๔๑
นายธีรภัทร์ สีต่างคำ

๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๔๒
นายฐิรพงศ์ สุยะนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๔๓
นายกฤษกร ศรีเชียงสา ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๔๔
นายธีรพงศ์ บุตรทน

๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๓ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๔๔๕
นายวิทวัส ขันหงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๔๖
นายธนวัฒน์ นิจภักดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๔๗
นายธนากร บุญลักษณ์

๒๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๔๘
นายอดิเทพ เขียวอ้วน

๑๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๔๙
นายเสลภูมิ พิมเสน

๑๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๕๐
นายเรือง คะยอม

๑๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๕๑
นายนิธิชัย ชูทอง

๒๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๕๒
นายสมยศ ระวิชัย ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๕๓
นางสาวพิมพ์ชนก พันพรมมา

๒๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๕๔
นางสาวจารุวรรณ ผลจันทร์ ๑/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที 86

่

โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๕๕
นางประภาพร วงค์สีดา

๒๙/๐๖/๒๕๑๓

วัดโพนสว่าง โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๕๖
นางแววตา บุญเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๒๑

วัดโพนสว่าง โพนสว่าง  

บก ๔๔๖๐/๐๔๕๗
นางสาวสุภาภรณ์ หมืนหาร

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๕๘
นางแฉล้ม เทพวงค์

๒๘/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๕๙
นางสาวจรรยาพร แซ่โค้ว

๐๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๖๐
นางสาวสุดใจ งามผ่อง

๐๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๖๑
นางสาวศุภานิชญ์ สุดาชม

๒๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๖๒
นางสาวกัลย์สุดา มีกอบทอง

๒๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๖๓
นางสาวพรพิมล สีนวล

๒๓/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๖๔
นางสาวจตุพร ดาราศาตร์

๒๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๖๕
นางสาวยุภาพัฒร์ จรุณแสง

๑๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๖๖
นางสาวสุธาสินี จวงทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๖๗
นางสาวปฎิมาพร ขจรพร

๒๖/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๖๘
นางสาวทองสูน ทองหอม

๒๐/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๖๙
นางสาวนริศรา พูนพล

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๗๐
นางสาวนิภาวรรณ วรรณพัฒน์

๒๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๗๑
นางสาวมาริสา วาละสุด

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๗๒
นางสาวอันธิกา พวงจำปา

๒๔/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๗๓
นางสาวพัชรี พานมงคล

๒๘/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๗๔
นางสาวสรชา แก้วมงคล

๒๘/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๗๕
นางสาวโชติกา คำหงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๗๖
นางสาววนิดา สายธิไชย

๑๔/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๗๗
นางสาวรุ่งนภา เทพศิลา

๐๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๗๘
นางสาววิปศยา หัสดี

๒๙/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๗๙
นางสาวยุพาพร สุขสวาท

๐๗/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๔ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๔๘๐
นางสาวไพรินทร์ ก้องเวหา

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๘๑
นางสาวสุมิตรา โพธิคำ

์

๑๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๘๒
นางสาวพนิดา มณีเขียว

๑๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๘๓
นางสาวฉันทนา คำพูน

๐๙/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๘๔
นางสาวเบญจวรรณ พิมพา

๓๐/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๘๕
นางสาวดาวรรณ ซาแสงบง

๑๖/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๘๖
นางสาววิชุดา รอยเวียงคำ

๒๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๘๗
นางสาวอำไพ จันทะเนตร

๐๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๘๘
นางสาวศิริวรรณ โพนสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๘๙
นางสาวภูเวียง รัตนธรรม

๒๔/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๙๐
นายมงคล พันโกฏิ

๐๑/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๙๑
นายเทิดกียรติ สุทธิประภา

๑๕/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๙๒
นายภดุงทรัพย์ สอดสูงเนิน

๒๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๙๓
นายวีรพล ศรีจันอัด

๐๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๙๔
นายมนตรี กาวิตะ

๒๙/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๙๕
นายอนุชา พิพิธกุล

๑๑/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๙๖
นายบุตรดา ธงศรี

๑๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๙๗
นายอาทิตย์ วงศ์แสน

๑๓/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๙๘
นายสมศักดิ

์

ในจิตร
๓๐/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๔๙๙
นายเกียรติศักดิ

์

วารินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๐๐
นายทรัพย์ทวี ชมภูพืน

้

๑๓/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๐๑
นายอรุณศักดิ

์

ต้นหา
๒๗/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๐๒
นายเสกสิทธิ

์

คุณาคม
๐๑/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๐๓
นายสมศักดิ

์

กาสี
๐๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๐๔
นายจิตรกร ศิริบารมีอนันท์

๒๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๐๕
นายวีรยุทธ โสดาดี

๐๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๐๖
นายสมจิตร ทองเทศ

๒๘/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๐๗
นายกิติกุลวงศ์ ไทยประถม

๒๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๐๘
นายพิทักษ์ สัจจะมณี

๐๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๐๙
นายเก่งคณิต อ้วนแพง

๓๐/๐๑/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๑๐
นายจีรศักดิ

์

วิไลรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๑๑
นายกล้าณรงค์ สิงห์เตา

๐๒/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๑๒
นายธีระนิตย์ ผาณิรุด

๐๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๑๓
นายทัศธร เติมประชุม

๓๐/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๑๔
นายกิตติธัช พูลไชย

๑๒/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๕ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๕๑๕
นายยุทธกร สุพรม

๒๒/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๑๖
นายพเยาว์ อุ่นคำ

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๑๗
นายมีชัย เทพศรีหา

๒๔/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๑๘
นายชุมพล ขุนศรี

๑๐/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๑๙
นายสมบัติ ฟุงสุข

๒๔/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๒๐
นายเกษม สีเชียงสา

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๒๑
นายกิตติพัฒน์ ฝายสงค์

๐๔/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๒๒
นายบุญไทย กันมันตคุณ

๐๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๒๓
นายสัมชัย สุขกุล

๐๗/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๒๔
นายอนุวัฒน์ สุวรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๒๕
นายอรุณ ศรีพลไกร

๒๑/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๒๖
นายหอมหวล แก้วเคนมา

๐๑/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๒๗
นายอินทรา สายโรจน์

๑๗/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๒๘
นายไชยา สมภูมิ

๐๑/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ศรีเมืองธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๐๕๒๙
นายคำมาย บัวใหญ่รักษา

๑๕/๑๐/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธนกฤต คุ้มทองหลาง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายวีรยุทธ ศรียาคะบุตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายดำรงค์เดช ศรีเสริม

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายชัชวาล มุลเวียงชัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงสุณี ชำนิสาร

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงชนิกานต์ แกล้วทะนง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายเศรษฐพงศ์ พัฒนเดช

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงอรษา พาวงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงขนิษฐา หงษ์จันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงชลธิชา อินทธิกูด

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงดวงฤทัย ดวงแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายธัญวิชญ์ ด้นดัน

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายธนัชชัย ปากวิเศษ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงนำทิพย์ ภูเขาล้าน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายสุคนธรัตน์ หงษ์จุมพล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงวิภาพร แสนชมภู

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงกมลวรรณ วงค์ยอด

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงวิชุดา พิมพ์ท่าโพธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงพันธิตรา วงษามิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงฑิติตา แพทย์ขิม

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๖ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงธนกาญจน์ ทีหอคำ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

สว่างสำราญธรรมคุณ
 

บก ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายทินภัทร คลังแสง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สว่างสำราญธรรมคุณ

 

บก ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายวัชรากร อัมพร

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนะ ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

มุ่งงาม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายวุฒินันท์ ศรีสว่าง

๑๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายบารมี นามวงษา

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงณธิดา ศรียา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงณัฐธิดา แม้นสุรา

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงวิภาดา อัมพร

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงศิริวิมล บุญพันธ์ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงสุภิกา ก้อนสี ๖/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๖๒ เด็กหญิงพลอยไพรลิน
อุลเว

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงวิชาดา สิงหาคุณ

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายกวิน มีกรอบทอง

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายปกรณ์เกียรติ มณีศรี ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายณัฐพล ลัดดา

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงณัฐธิดา พรมเขต

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงกมลนัทธ์ อุตมะยาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายธนภัทร ราชชมภู ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงมณีกานต์ เส้งอ้น

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายยงยุทธ แดงโชค

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายสิทธิกร ภาสะฐิติ

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายวิชชการ เจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ วัดคามวัน  

บก ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายธนรัฐ คลีใบ

่

๒๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายชญานนท์ บูณรพล

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายวิษณุ มูลสาร

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายอนุวัตน์ สุรทิพย์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายภุริวัฒน์ สร้อยอัว

้

๐๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงเจนจิรา แยกไทสง

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วตา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงลักษิกา กรวบสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงธัญพร ผางสุวรรณ์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงชลรดา หงษ์ศรีทอง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายพงษ์ศกรณ์ เห็มกอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๗ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายชยุต ลิมสกุล

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายชวิน ลิมสกุล

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายณฐกฤต แก้วทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายนพวิน สินรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายประสพโชค เดชบุรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายภูชนะ สีสุนนท์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายวรวิช สุวรรณโกฏิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายอัครพล เชือเพชร

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายนภสินธุ์ สิงห์อินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายกิตฐิศักดิ

์

นาทันรีบ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายณัฐพงษ์ คงแสนคำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ หงษ์ศรีทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายธีรชาติ ผลศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายปยะราช เข็มทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายพงพัฒน์ ขุนณรงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายภาณุเดช ศรีประสงค์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายยงยุทธ์ สาตร์นอก

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายศัจกร วรรณดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เดชบุรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ สุวรรณโกฏิ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงจนัตย์ตา สิทธิเสน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงวิชุดา พามี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ โสเพ็ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงอาภัสรา จะดอม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงอรุณรุ่ง ยาวะระ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายณัฐภัทร เดชบุรัมย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่ากาสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงทิวารี บุญไชย

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายนันทวัฒน์ ชอบกิจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายกวีวัฒน์ คำเรืองศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายจักรพรรดิ หงษ์ศรีทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายชาญชัย หงษ์ศรีทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายสุทธิวงค์ กุศลช่วย

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงเมทณี บุญจำเนียร

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
วัดโคกสะอาด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายไทธชา พรหล่อ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๘ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงปณิดา โพธิสาจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ หันฟาเลือน

่

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงลลิตา นาหอคำ

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายจิรายุทธ จำปาวดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายนิธินัย มะโนลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายรุ่งอรุณ สีเสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายชนากรณ์ น้อยจันทร์วงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดาลบังบด วัดเทพนิมิตบังบด  

บก ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงสิลิลทิพย์ พลแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงศิรภัสสร สิงห์แก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายรังศิโรจน์ ศรีพันนา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายอนุวัตร เรืองธรรม

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงพรชัญญา อามาตรมนตรี

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงสุพัตรา ชอบรักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงแต้มดาว ยีโถ

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายศุภกริช อังคะฮาด

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายอนุชา เวียงเงิน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงนัทธิฏาภร เพิมพูน

่

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายเอกภูมิ สุโพธินอก

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายเจษฎา บุญสิทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายธารนำ อารัญภาณุ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงฤทัยชนก บุญพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายวีรยุทธ สานนท์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายธันวา จันทะจิต

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายวิสุโรจน์ หนูนิล

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงเบญญาภา ยีโถ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ โยธานันท์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายกุมภา ยีโถ

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายชลนที มูลตรีประฐม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงเจนจิรา สมสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงสุมิตรา พันลำ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายเทพประธาน นิกรเทศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายคณิศร มังคัง

่ ่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายบวร คำคูเมือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงหรรษา นาคเสน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๙ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงธณภรณ์ ลือนาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงศิรภัสสร เทศยรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงแอนนา มีอำนาจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงนันทิดา ฤทธิยา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปากคาด วัดโพธิศรีสร้อย

์

 

บก ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายณัฐกร คงปราบ

๓๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายดนุสรณ์ ปาญัติ

๒๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายปฏิวัติ แนวโนนทัน

๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายพงศภัค แสนสะอาด

๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีวิวิชัย ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร รัฐนิยม

๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงขนิษฐา วงษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงทิฆัมพร คำภิลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงปรายฝน รัฐนิยม ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงรัญชิดา สุพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงลักษิกา คำจันทร์

๑๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงวิรัลยา ไชยรัตน์ ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงอาทิมา เอมโอ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายธนภูมิ บุญญาพิทักษ์

๑๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงรัชนีพร นนท์ลือชา

๑๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงกมลฉัตร จินา

๑๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงสุชาดา ผาบถา

๑๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายโชคอำนวย ด้วงวงษ์

๒๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายณัฐพงษ์ กงนะ

๒๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายธนาธิป คำภูเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ถนอมใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายบดินทร์ชัย เทศจันทึก ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายพิรุณ โสระบุตร

๓๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายภูชนะ สว่างทอง

๑๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายภูสิริ เสียงลำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายภูมิภัทร วาริคิด

๒๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายรพีพัท จันดาพรม

๑๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายวรายุทธ อุดชุมนารี

๑๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายวรายุทธ พลชารี

๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายวริญชิต คำพิลา ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๐ / ๑๐๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายวีรภัทร คนคร่อง ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงกมลชนก เทพอุดร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงเขมิกา เทพสุริย์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงญานิศา พลแสน

๒๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรดี ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงปาริฉัตต์ ขวัญเมือง ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงพรสวรรค์ ภาคภูมิ

๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงวนิดา จำเนียรผล ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงวันวิสา ศรีทอง ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงหทัยทิพย์ สุขใส ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงอรวรรณ กองพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงลลิตา พิมพ์พันธ์ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายณัฐภูมิ กงนะ

๒๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สีหาทิพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงนัทธนันท์ เทพวงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงนำค้าง ปตถาไม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก่นทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงปราถณา พสุนนท์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงพรรษชล นรารัมย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงพรีริสา ลุนสะแกวง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงสมฤดี โคตรมณี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงสุภาพร จันทะนา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงสุริสา ปญญา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายจิรายุ สุเสนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายธีรดนย์ แสนพรม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ตรีหลาบ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงณัฐพร ทองขัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงนภัสสร ศรีวรษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงนิชลาวัลย์ พนพิมาย

๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกัญชพร คำผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงจุฑามณี แพนศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงชลณิชา พิมพะสาลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ดอนกวนเจ้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงภูตะวัน รัตนประทุม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงศิวิมล ปาปะโน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๑ / ๑๐๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงสุจิรา พรมเสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุภัทรา น้อยชัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายพัทธนันท์ พันธ์แน่น

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๒๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
พานทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงปวีณา ปญญาสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงพรไพลิน ทองหอม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พันธ์พิบูลย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงชลธิชา รังชะตา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงนัฐนันท์ ปอมเชียงพิณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงสุชาดา จันทลาด

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สงมา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงอลิสา โพธิจารย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ คะระมะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

รังกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายภูผา บุบผา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงจิรธิดา เสียงลำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงนันทวรรณ รัตน์เจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงเบญจมาศ ถินหนองพัง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงพุทธรักษา เพ็งธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงแสงตะวัน สีสงคราม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงจันจิรา ชาตะวงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงฐิติมา กล้าพินาจ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงอนุสรา สารีวงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีบุญเรือง  

บก ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ มุกภักดี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายอุดมโชค สอนสี

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายพงศธร วระวัฒน์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายธนธรรม น้อยอามาต

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายณัชพล โคตรมณี

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายศุภวิชญ์ ทินภา

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายธนากรณ์ ยอดเพชร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายพงศกร กระเช่าทอง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนศรี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงกนกกร มุขภักดี

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงนัฐพร ศรีภุมมา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เมืองมัจฉา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๒ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงวาสนา ทินใต้

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายปุรเชษฐ์ สิงห์ลี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ อามาตรมนตรี

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงอุษามณี บุญหลาย

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง วัดสระแก้ว  

บก ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายพงษกร ฝายอากาศ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงสุกฤตา สีสมุทร

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายณัฐพล ปตตนนท์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายณัฐพล พินทา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายถิรวัฒน์ คงทัน

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายปติอนันท์ ศรีประจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายเทพทัต ทองมี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายกรวิชญ์ บุญเมือง

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงกันยาพร ธรรมบท

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณรอด

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีอุทัย

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายสุรบดินทร์ อุทัยคาม

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายกัณฑ์อเนก ขำเรือง

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายบุญญภัฒน์ ดีนวล

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ชินราช

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงสุชาดา แยบยนต์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงกชมน คำตะพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงธารใจ พลชัยยา

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงวิภาดา ดีบัวพา

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงพรนภา โปตะวัฒน์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายปรมินทร์ แพงกันยา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงปาริชาติ สัจธรรม

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สาธารณะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายธนภัทร สรวมศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายบุรัสกร สุโพธิคำ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายอนุชา อำคาศักดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงอภิพร ดีนวล

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายอิงธาร แพงกันยา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงเจนจิรา พินทา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ประวิเศษ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงจรรยาพร แก้วดวงดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๓ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงนริศรา แข็งฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงรักษิตา ประสงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายนภัทร ทวีศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงพิมพา ประหา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายมงคลศิลป คงทัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนากัง

้

วัดสว่างพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์เสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายชนินทร์ เจริญสว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายณัชพล มาดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มณฑา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายธนสิทธิ

์

พิมพ์จันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายธีระภัทร บัวพุด

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายธีวรา ทองยศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายนพรัตน์ บานสีดำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายปฐพี ศรีหาทับ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายพิทวัส ตรงดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมสนาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายวรวุธ เพ็งธรรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายศุภสัณท์ โสดา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายเสกสรรค์ ฉันดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายอนุรักษ์ กลับกลาย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ อยู่สวัสดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงกฤติยา คำพิลา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงกันสุดา ธนบุรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงกาญจนา นิโรจน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงกาญจนา สานอก

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงชลธิชา เมฆคุณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงพัชริดา โคตรวงค์ทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงวรรณิภา ดวงขวาง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุภาวรรณ แคนหนอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุรัสวดี สว่างแสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงอรสา ชุมพลรักษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทะดวง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงแพรวา เวียงอินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๒๙
นายวัชราภรณ์ ธรรมรักษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๔ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายกิตติภูมิ ประทุมวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ด้วงทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายไชยพร คำตรงใจ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ โสดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงแพรวา ศรีวรษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายธราธร มารมย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงวิภาดา ผุยทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๓๗
นางสาวรัชณิพร รัตนะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๓๘
นายศิรชัช วงษ์สุรินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม วัดสว่างมีชัย  

บก ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายปริยากร หาญกุล

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม วัดนาสะแบง  

บก ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ เวียงแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม วัดนาสะแบง  

บก ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายชัยพงศ์ ฝอยเงิน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงฐิดาพร วรรณสุด

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงอโยฤทัย สีมันตะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงอรอุมา ละดาดาษ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงอนุธิดา วุฒิสาร

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงอภิชญา อุเหล่า

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายธนากร โคกโค

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงธันยพร มีกรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายอภิรัตน์ เจริญชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายพิเชฐพงศ์ วงศรีรักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงอรวิภา สุริยันต์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงทิพย์อาภา ชัยทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายกนก สุวรรณไตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายทองคำแท้ จ้อยจีด

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายธนชัย เสียงลำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายธราธร แสนขวา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายนพรัตน์ มังฉกัน

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายนภัทร สมบัติดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายภาคิน สมบัติดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

วงษ์มะหิงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายเศรษฐพงค์ ชัยยะทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายอชิตพนธ์ ดีวะลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงกชกร มีกระจิต

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงกันธิชา มารัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๕ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงจิรภิญญา สุวรรณไตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงจุฑานาถ ลาดบาศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงชลดา สีหาขัน

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงธิดาสวรรค์ แก้วคำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงพีรดา สุวรรณเขต

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงพัชราภา สมบัติดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ สมบัติดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงวีรภัทรา สุโพสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงศลิษา เกิดเพิม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๗๔
นายบดิณทร์ เติมประชุม

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงสุชาวดี คำหอม

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายอดินันท์ สุวรรณไตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ กองเงินนอก

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงชิตชนก หงษ์ชูตา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายสารยุทธ์ สุวรรณไตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ แวงวัน

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายณพัทร กุลวงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายวิทวัฒน์ ร้องขาน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายอภินันท์ ขจรโมท

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทะศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญชิด

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงจิราภา ลามคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดศรีประเสริฐ  

บก ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ถินนาเมือง

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายศรัณย์ภัทร กองสู

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

มหามาตย์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายอนุภาพ นิยมเดชา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายภูวนาถ คำภูษา

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์อุดม

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายธนัช ส่องประทีป

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายกล้าณรงค์ พิมปดชา

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายดุจเทพ สุขโภชน์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายนฤเบศ ผันศรี

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายพัชรพล สุพรมพรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายพีระพงษ์ ราชวงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงจิราวรรณ์ ภูนานม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๖ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงณัฏฐาเนตร ศรีสุธรรม

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา เปลรินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงปยรัตน์ ไชยงค์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๐๓ เด็กหญิงประกายพฤกษ์
แสงสงคราม

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงมัณริยา สาระเพ็ญ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงอรพิน ศรียะเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายกิงกล้า

่

สุพรมพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายกริชชัย จิตธรรม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายกฤษฎา อุสาพรหม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายกฤษณพงค์ หัสประกอบ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

ก้อนทองแถม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายคณิศร บุตรพรม

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายไชยรัตน์ ก้อนทองแถม

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๑๓ เด็กชายญาณมหาโชค
แสงจันดา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรพา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายธนากร พิมยัง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายเศรษฐพงศ์ พลสีดา

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายสุรทิน หงษ์ภูมี

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศาลาแดง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงสาวิกา หัดวิมล

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงสิราวรรณ อุทรกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงสุภชา อนุรักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายธนกร สมสอาด

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายศุภกร คาคำมาตย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายสิริชัย การเพียน

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายอนุชา รูปสวย

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงธนัชพร สันวิลาศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงธนัญญา สุวรรณโคตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงธิดาทิพย์ สารจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงสุณิสา ทุมตาลเดียว

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายกฤษฎา สีเสสนาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายกิตติโรจน์ ใบแสน

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายชัยยุทธิ

์

ปานทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายปราบดา รูปพรม

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายวันเฉลิม ชากลาง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๗ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณไตรย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงพนิตสุภา บุญโยประการ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วงพวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายบดินทร จอดนอก

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงฐิติกา คำภูษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายติณณภพ ปานพรหมมาศ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายอภิรักษ์ สันวิลาส

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ วัดศรีพัฒนา  

บก ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงเกตน์สิรี จันทร์แก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงขวัญชนก ทักขินัย

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อินทอง

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงฐานิตา ชาววัง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงณฐพร กาญจนปฐมกุล

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงธารารัตน์ ทองคำนุช

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงนพรัตน์ มาลา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงปาริชาติ อุ่นเรือน

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงเปมิกา พุทธาวุฒินันท์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงภัทราพร วงศ์อุปปา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายกิตติทัต จันดาสี

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายธนพนธ์ กัลยาไสน์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ สุดา

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายธนวัช สมสุข

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายนคินทร์ มงคุณคำซาว

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายรัฐวุฒิ ศรีสว่าง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายวีรวัฒน์ คมคาย

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายอนุวัฒน์ พรมจีน

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงพิมพิสา วงกอ

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงขวัญสุดา ราษี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ขุ่ยร้านหญ้า

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงณัฐนิชา ประภาศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงปนัดดา ชาวเหนือ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงปนัดดา น้อยแวงพิมพ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงวิชญาพร นวลเพ็ญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงอัจฉรา หอมพรมมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายคุณาธิป แซ่ลี

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายคณาธิป ศรีสว่าง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๘ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายชินพัฒน์ อุปชฌาย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ นามภักดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายพงศกร ชัยจักร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายภัทรพล ราษี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายภูริพัฒน์ หาวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายวรัญู ดวงดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงกนกอร เนตร์จันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงปทิตตา บุญทะเคน

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงพรทิพา สีสาวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงมณฑา อินธิจักร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงวิภาดา นันทะสอน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงสุชาตา ฝางแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงอรอนงค์ นามวงษา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายคุณากร แพงกันยา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายธิติวุฒิ ชาหล่อน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายปฐพี ปองเรือ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายวุฒิกรณ์ มีศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายวิศิษฏ์ สุธรรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายวีรภัทร เขียวขำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ โสมนา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายอรุชา ช่วยตา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายอัครพล ภูธร

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงมนวิภา กตสุริย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงสิริวิมล คำพวงชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายนพรัตน์ สุขจิตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายศุภฤกษ์ สระเศษ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงนันทิยาดา ขุนศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายนวเมฆินทร์ ไตรยะวงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายนิติวัฒน์ สีโดน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงชุลีพร ต่อซอน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงณภัทร ภาแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงปกิตตา โพธิศรี

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงอภิชญา ทุมจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายจักรพันธ์ วงศ์อุปปา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายนวพล คำจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๒๙ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายสุทธวีร์ คุณมี

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายหรรษวัติ ศรีวลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายวงศกร อ่อนหวาน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงมณเทียร อินธิจักร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายก่อศักดิ

์

นาคอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ฝายทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายปฏิพล อุณาราช

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายธนเทพ มหาไชย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยตา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายปุณมนัส เขือนพงค์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายภัคพล เงินพัก

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสิงห์ วัดสิงหาราชนิคม  

บก ๔๔๖๐/๑๐๑๖
นางสาวกัลยา การิโส

๑๐/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๑๗
นายเอกมล นาคูวงศ์

๗/๐๙/๒๕๓๕
กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๑๘
นางชวนพิศ จันทร์ภักดิ

๒๗/๐๕/๒๔๙๗

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๑๙
นายดาวเรือง แก้วนาคูณ

๑๙/๐๔/๒๕๑๑

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๒๐
นางสายฝน นาสงวน

๐๑/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายยุทธศักดิ

์

บุตรดีหล้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๒๒
นายธีระวัฒน์ เทพประสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๒๓
นางสาวณัฐนันท์ สีสอน

๑๒/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๒๔
นายศรชัย คงอุ่น

๔/๑๑/๒๕๒๑
กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๒๕
นายธเณศพูล ศีลอริยะ

๒๓/๐๘/๒๕๒๑

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๒๖
นายสุภัทร ศรีดี

๑๕/๐๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๒๗
นางสาวอินทิรา อุนาพรหม

๐๗/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๒๘
นางสาวแพรทอง โพธินะ

์

๑๐/๐๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายศิวปรีชา ชาญวิทยกุล

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายณัฐวัตร พันธู์พละ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงสุภาวิตา ผดุงจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงรัชตวรรณ ภูมลี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพ็งทอง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงกานต์ธีรา เชือดพล

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงนิยดา คำบัว

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายสรวิศ มูลผาลา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายภูมนาฐ ชัยศิริ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายศิวกร สาวะริพล

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ทะวงษ์เงิน

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๐ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงฟาใส ศรีทอง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงพชรภร ชินคำ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริบูรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายกิตติภูมิ ภูสมสี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายคชินทร์ธร ลามคำ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายญาณกวี สมงาม

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายณัฐพล สร้อยศรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงขวัญจิรา สังข์ทอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายธนากร คุณาคม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายวชรพล อินธิกาย

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายสิทธิโชค ติดมา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงทิพย์ธิดา แสนพิสาร

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงธรรศตพร จันทวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงธนพร โสชมภู

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงพาขวัญ แสงจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงมีสุข มีศรี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงลลิตา รอสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงวรรณวิสา นิตยโรจน์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงอรทิพย์ สินธุชาติ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงอรอนงค์ กิมติน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงพิชญธิดา สมประสาตร์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงณิชาภัทร จันทะผล

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงณัชชา อัตฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงจิตต์โสภิณ ณะวงค์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงฐิติพร กำลังเหลือ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงฐานิศรา สานนท์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงเบญญาภา ภูเวียนวงค์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงอมราพร ไผ่พันธ์ุ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงจารุนันท์ ขันตา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายธนากรณ์ นาใจยงค์

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ จันทนพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายสิรวิช สุขประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงปาณิศา บุราณเดช

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงขวัญพิชชา สินธุพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายชินาธิป ทรงอาด

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๑ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายสาคเรศ แพงน้อย

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงลดามณี วันรัก

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงอภิชญา โพธิกมล

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยลอุบล

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายไกร อัตไพบูลย์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายสุทธิพงศ์ พรมสีหา

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายชัยวัฒิ เจริญยิงสุขสันต์

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายเดชาชาญ สมดี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สิทธิประกรณ์

์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายเดวิด ทิโมตี

้

อัลเบียน
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายเอกอนันต์ ปานาราช

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายสุภชา ขันธุเลา

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงสุชาดา โพธิทรัพย์

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงรินรดา สิงห์บุญ

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายธนกฤต ไมยะปน

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทะเสน

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายวิชญ์ปวีร์ ไชยลือชา

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายชงฆฎิษด์ คำภูมี

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงณัชฌา คุณธรรม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายณัฐภัทร โพธิศรี

์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงบุณยวีร์ เขตชมภู

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงยุพารัตน์ นันทราช

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายชัยณรงศ์ ศรีทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายวิริทธิพล

์

ครสววรค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายอนุชา นามมูลสิน

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายวิษณุ สมพร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายปยากร โสมะตะนัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายวัชรพล อำนัคคะมาต

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายสรวิชญ์ บุญชัยแสน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

มินธระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายศิวัฒน์ คำมูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายมานะชัย โนนหิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงพิกุลแก้ว ทุมผารักษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงวาลิณี กุดทา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงเบญญาภา ไสยะลา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๒ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสุชานาฎ จรนามน

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงกัลยากร รุ่งแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงกรอสายแก้ว

บุบผารักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายรณชัย พลโคตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีนาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายยุทธพิชัย เพียมูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายธีระวัฒน์ ชัยศิริ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายฐิติพงศ์ ทุมวิเศษ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายกมัยเทพ ฐานโอภาส
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงชนากานต์ ปะปาลี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงวิไรพร โนนทิง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงอลิสา ศรัทธามาก
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายพัฒนชัย เจริญดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงสุวนันท์ คุณมี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงศิริวิมล เลขกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงนำหวาน ดวงมาลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายสุธี ไชยรินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงอริสรา ภูดอนกลอย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงรพีพรรณ กองอำไพ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายพีรพล สุวรรณศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงวีร์สุดา สุขจิตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงกัญจนพร ขันอาสา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายภูสิทธิ

์

เหล่าพุทธา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายกรวิชญ์ ทองคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายจักรกฤษ สรวมศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายสุราษฎร์ แปนสุขา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรหมผัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงกัญญาวี วงศ์อ่อน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายกฤษฎา เนาวนิต
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงศศิปรียา คตภูธร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รุ่งทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงณัฐวิภา แบสิว

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงภัทรวี คืมยะราช

้

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงณัฐฑิตา กุลบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงกมลชนก แสงทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๓ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายศักย์ศรณ์ แพงวัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายศุภกร คำพิลึก
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงโสภิตา พลเสนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายอนุชิต ไพรัฐ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายศุภสันห์ นีระนันท์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงไปรยา เสนานาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงณัฐนรี ภวภูตานนท์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงพรไพลิน ตุลาธน
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงอัจฉรากร ศรีทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ทันโหศักดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงจิตรลดา แจ่มทองหลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงทัศนีย์ มุยาธร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภูผาลา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงกุลณัฐ เยาวะสัย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงอรจิรา จันทร์กอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงเขมจิรา โวหาร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายปาระมี สีหาผล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายนราเทพ อุปพงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายกรกฏ สุนีย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงวีรตา เส้นเศษ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงอังควิภา ราษี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงกนกภัทร ผายพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงวริศรา ศรีพงษ์ชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายส่องหล้า ผาณิบุศย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายวาสุเทพ บุญกันยา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายฐปกร หงษ์สีลา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ต้นไทร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายกฤษณพงษ์ วีระชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายรชต ศิริบูรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายอนุวิท วิเศษสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงวรฤทัย เรืองสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงมาลินี ภักดีวุฒิ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงอริสา สีภู
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงวันวิสา ใจทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๔ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงธนพร สีเลา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงณัฐนรี จันจรสี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงณฐกร พรมโคตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงชนากานต์ โคตรศรีกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงจิตรา อุวอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงณัฐพร พลศรีสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายสุริวัฒน์ บุญมี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายธนกฤต ลาวัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายศุภณัฐ จูมคำตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายชัชวาลย์ คำสอนทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงลลิตา แก้วกลมรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงชมพูนุท บุตรสา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายยงยุทธ อย่างสวย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงชนัญธิดา แก้วเมืองกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายก้องฟา สุทธิประภา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายธีรภัทร เพียปอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายนิติภูมิ โลไธสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายเศรษฐศิริ วิภาวิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กชายสุภัทรชัย ติดมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงธันยารัตน์ การบรรจง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงธันยากร เรียงทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงปราวรรณ ประชาชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงพัชรีดา กินรีโดน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา แก้วจิตตะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงปรีณาภา ราษี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายสิทธิชัย โสมะตะนัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายชิษณุพงษ์ บัวโสภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายวายุ สีเสสนาม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายภคพล อรัญภูมิ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายธีระเดช ซองวงษา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงประภัสสร บำรุงภักดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงกรพินธุ์ สีขาว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ สินธุพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายปยะวัชร สุพร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายกฤติน ไพรรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๕ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงอวัศยา คำอาจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทานัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ท่าโทม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงกนกพร ตุพิลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงนันทิชา นิลภู่
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงวิไลพร พวงมี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงอุมากร ดวงตา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงธิญาลักษณ์ แก้วสนิท

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงอรวรรยา วรรณศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๒๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สิงห์วี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงนลินนิภา บุญกลม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายธรรมนูญ บัวทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๑๒๒๗

นายณรงชัย คนใหญ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๒๘

นายวัชรพงษ์ บุตรนนท์
๒๗/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๒๙

นางสาวจิราภา ลานวิชัย
๓๐/๐๔/๒๕๓๐

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๓๐
นายชวน หงษ์ศรีทอง  กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๓๑

นางสาวนัทลิยา เสียงเย็น
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๓๒

นางจิตร คนใหญ่  กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๓๓

นางสาวยุภา ผางเวช  กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายอรชุน ทรงเรืองกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๓๕

นางสาวจันทร์เพ็ญ ลุล่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงมณฑกานต์ เทพสุธี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายวิรพล สวนชูโต
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายประกาศิต บุตรนนท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๓๙

นายธวัชชัย โฆสาลี
๐๒/๐๖/๒๕๐๑

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๔๐
นายอภิวัฒน์ กงนะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๔๑

นางสาวกัญญาณัฐ หวานอารมณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๔๒

นางสาวธันยพร พินิจจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๔๓

นายประโมทย์ ทิพย์ทอง
๑๔/๐๕/๒๕๐๖

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๔๔

นางสาววันนา ระบาเลิศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๔๕

นางสาวสุฑามาศ ชอบธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๔๖

นางบังอร แสงจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายธิติกร ชมภูมี
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงดาวขวัญ ชาเชียง

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๔๙

นางสาวราตรี บริบูรณ์  กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๖ / ๑๐๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๒๕๐
นายหนึงสยาม

่

ยุคง
๒๓/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงปวีณา พลแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๕๒

นางสาววงค์เดือน เพียศร
๒๒/๐๕/๒๕๑๑

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๕๓

นางสาวศิริญา สอนสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๕๔

นางสำราญ อุดม
๑๒/๐๖/๒๕๑๐

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๕๕

นางสาวอารยา พรมโคตร
๒๔/๑๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๕๖

นางสาวณัฎฐา ประทุมนันท์
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๕๗

นางสาวพวงชมภู รุ่งอรุณ
๐๘/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายจิราโชติ แสนสุข
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายณรงค์ ผิวนอก
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายนราวิชญ์ เสนาอาจ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายพันธวัช วรรณสุทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายพงศกร เลิศศิริ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายภัทรชัย เลิศศิริ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ สุวรรณหาร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงขนิษฐา นาโส
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงจีรารัตน์ สุโข
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สียางนอก
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงปญญารักษ์ จุลเกตุ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงศศิพร แก้วเผือก
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงสายฝน โลสันตา

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงอินทิรา มาสุข
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงอรอุมา แสงราม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พรมมา
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงจารุวรรณ สินสม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงอนรรฆวี อินทรา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายชวัลกร วิชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายพยุงศักดิ

์

ไชยทองรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงปาริตา หม้อคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายแท๊กซี

่

เดชสุทธิ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายปภัษกร อาจหาญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตูม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายกิดาการ คำจร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายจิรกิตต์ วงษ์ไชยา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายชลศักดิ

์

ควรคำนึง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วศรีนวม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๗ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายรัชชานนท์ สีทาทุม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญโต
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายอนุชิต ชาดาเม็ก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงเจนนี

่

เฟลคเคนสไตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ชมภูมี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงชนิกานต์ อ่อนสุวรรณ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงณัฐชา ภูลาพัด
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายธนกฤต นาไชย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงปณิดา พิมล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงปวีณา ดวงหงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงพัชรพร บาลอินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไกยสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงภควดี สีเพ็ง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงวรรณษา เถาว์ทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สารัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงวันวิสา ภูมีกอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงศุลีพร จอมพงษ์รืน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงสุรีพร มังศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายกษิดิเดช

์

ควรคำคง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายนครินทร์ หล่าอ้น

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายภัคภูมิ เย็นใจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายยรรณยงค์ ธนุการ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายวิทวัฒน์ อนุมาตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายอังคาร พรมอ่อน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พันสี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงญาณิศา พิมพ์พันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงณัฐวิภา มีฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงนัยนา ศรีจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงปณิตา ศรีเชียงสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงปวีณา วงผาบุศย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงพรนภา วังวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงพิชญา เทียบกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงเพชรไพลิน กอกษัตริย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงมุทิตา สุขสนิท

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์ สอนสี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๘ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงวรนุช อินธิราช

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงวรรณรัฐ สารพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงศิริประภา พันธ์หล้า
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงสมัชญา ทินบูรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงเสาวภา เหล่าสุโพธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มณีรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงอนุธิดา ธรรมวงษา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายชยพล ร่องมะรุด
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายธรรมรัตน์ น้อมสุธรรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายพรโกมล แก้วพรม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายวันเฉลิม สุดถนอม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายสุรดิษ วงค์กะโซ่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายสุวรรณ ใจรักดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงธนัญชนก แซ่เอียบ

๊

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงธันวรัก สินหนัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงนฤมล ศรีวงษ์ดง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงนำฝน แสงชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายเอกรัตน์ ปกปอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงกนกพร สร้างการนอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงกรกนก ธนกุลวีระภักดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงกาญจนา สอนชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงเขมิกา จันทร์หอม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ พันธ์ฆ้อง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงนิกัลญา อาจหาร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงปรางสินี มะณีรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ตาลอัมพร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงภัทรธิดา สมอินเอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงมุทิตา วันบัวแดง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา แสงศรีจันทร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงไอรดา ศรีปา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายจักรพรรดิ

์

สุสาระโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายชัยมงคล เลงไทยสงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงพัชรีกร แสนวัง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายพีระภัทร พินิจมนตรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กชายภากร เลพล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๓๙ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายมีชัย โยธิกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายอภิชัย บุบไชยา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงกฤษทิพย์ ประพาสพงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงเกศริน ถวายศิลป
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงจินดาหรา ทองแท้
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงจิราภา กงพลี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงชนาภรณ์ อินทร์หา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงชลดา มงคลชู
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงชลนิภา กรินชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงชลนิภา กลมเกลียว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงธิวาพร พรมหาญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงนันทชพร ภักดีเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงนุชจรี ศิริวัฒน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงปทุมเกษร วงผาบุศย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงพิมพ์พร พิมมะทา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อุดมลาภ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงมณีมุกดา พลสงคราม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงยุฑาทิพย์ ทองวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงวาสนา ผ่องใสย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงสุธิดา เกษทวี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงอารยา ธรรมรังษี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงอิษฏาอร ลุนอุบล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายชานนท์ เกลียงกรแก้ว

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ สะตะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายณัฐภัทร ศรีสรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายธนวินท์ สุขประเสริฐ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายประกาศิต ญาติคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายปญญากร คำภูมี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายพุทธิพงษ์ ชุมณี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายยงยุทธ เคนคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ สุดชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายวรากร แก้วลอดหล้า
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายศุภชัย ตรีรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายอรรถพล ตาลประสงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กชายอัษฎาวุธ มีสงค์เปลือย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๐ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายเอกพล พุดพิลา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงนัทชา เรพล
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงนิตยา สังข์ขาว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ พร้อมไทสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงเบญญาภา เหล่าพิลัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๙๕ เด็กหญิงประภาพรรณ์
สมคำพี

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงปนมณี นาชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน ผ่องศรีงาม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงมธุรดา สามารถ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงวิชชุลดา ศรีชาทุม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงสุปราณี แก้วสำราญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงสุภาวิณี ธรรมจักร

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงอาศิรา ประชุมชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายกิตติพงษ์ ตุ้มพ่วง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายจักรพงษ์ โภคาพานิชย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายชลชาติ มณุรีย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายนภัสกร มังศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายนรินทร มณีบู่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายปารินทร์ อันเนตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายภัควัฒน์ รัตนจินดาพงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายภานุวัฒน์ เกตุรักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงเกษสินี พันธ์พิกุลพิมพ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงตาณวี ทีอ้น
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาวชำแก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงมณีการ ตรีรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงมนทกานต์ ประสานศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงสุจิรา ศิริบุตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายกฤตนัย ทุมมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายกีรติ รูปขันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายเกียรติกุล ศรีวิลัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายพลฤทธิ

์

คำใจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายพันกร มูลเมืองแสน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงกีรัตยา วงษ์ไชยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงพุธิตา ทองแท้
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงลลนา โพบุตตะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๑ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงลักณ์สุดาณีย์

อินทะศักดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงลักษมี วารี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงหยาดนำฟา ระดาสาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายวีระพล พวงเพชร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายศิริมงคล สอนสุ่ย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายอัครเดช จักพรมมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงกมลชนก พินิจเจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงดรุณนา ละลี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงพรนภา พรมคำซาว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงพิทยารัตน์ จิตรจักร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงพิยดา พรมสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงมาลัย วงศ์กะโซ่
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงรัตมณี ผงสง่า
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายกฤตเมธ ผลเท้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายคุณานนต์ เอกวิทโยภาส
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายจิระพงค์ บุตมะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายธีรพัทธ์ วงค์กะโซ่
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายประชา จันนวน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายพิษณุ ผิวผ่อง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายวัชรกรณ์ เพียศร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายศตวรรษ เคนซ้าย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายสุทธิกานต์ ชนะพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ ศูนย์ยันต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงชลธิชา คำสิงห์ใส
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรักษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงวนิดา ดีวะลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา บัวบาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงอภิญญา ช่างไทย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายเจนรบ สีมีงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กชายชินดนัย วันสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายฐิติภัค มีฤทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายศราวุธ ถนอมศิลป
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายศิริวัฒน์ งามพิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายสมภูมิ พรมจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายสาโรจน์ ขจรเวช
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๒ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จำปาแดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายอัษฎาวุธ เฮ้าบ้านอ้วน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงปริยานุช บุตรดาบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงสุชานุช จันทโยธี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายพรพนา ปญญายง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายสิรภัทร เรือนพิศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงเอมิกา มหาเสนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายเมธี สีสุพล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงสุทธิดา พนอมศาสตร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายภูริภัทร ตรีรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายอนวัช เหล่าทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงกมลชนก สีลานันท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงจันธิรา ญาติปรืม

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงจารุพัสตร์ อ่อนกาสินธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงณัฐธิชา มีฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายเขตธานินทร์ พรมโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายวรกิตติ

์

สุวรรณไตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงตติยา ผลประการ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงวรุณรดี ขวัญทองห้าว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงศศิประภา ไกรพัด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีสร้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงสุกานดา สุภจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงสุชานาฏ กิจบำรุง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงสุหรรษา รุดชาติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ หงษ์คง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงหัทยา มหาอุป
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงศิริยากร ศรีมาตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงสุธาชินี ธรรมอารีย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงสุวิภา โฮมชัยยา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ โพธิจักร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ประทุมตา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายฤทธิไกร รัตนาวัฒน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายศักรินทร์ ต้นอาษา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายอารียันโต แสงจันดา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงสุธามาตร สุวรักษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๓ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ต่างใจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทวิชสังข์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงอภิญญา กลีบจำปา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงอรปรียา โพธิเสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายชัชวาลย์ มูลราช
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายธีรพัทธ์ ตรีรัตน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ตรีรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายวรพจน์ ทองเพียง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายสุริยะ คุ้มผล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญโต
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

เมืองแสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๐๖
นายอภิสิทธิ

์

ขันตีคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงมินตรา เสามัน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เขจรลัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ วันสวัสดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายกฤษณวงศ์ ดาวเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายราเชน พลทวี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

บำรุง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงรัชนีกร สุกทน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงวรรณวิศา พงษ์กองเงิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงอภัสรา พรมขันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ระวังรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ขันธ์กิจ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

สิงห์ราชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายธีระวัฒน์ มัชิโม
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายพีรพงษ์ ศรีสุธรรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายอนุภาพ ไพรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงแก้วมณี เหล่าไทย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงมินตรา ศรีวะสุทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงศศิประภา ลำคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายเจษฎา สิงห์โต
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายยอดชาย กัลญานี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายวรเชษฐ์ นามยศขวา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายสหรัถ ปองปน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กชายอนุชา อุ่นต่าย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๔ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายสรวิชญ์ พิมพ์บึง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงอารญา เสนาชุม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงภรณ์พิมล ศรีสรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงณธิพร อ่อนท้าว
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงกุลนัต จันทะเลือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงมนิสราภรณ์ อวนศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๓๖ เด็กหญิงกัญญัชลาภรณ์
ทองทา

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงภาวิณี สมงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงณัณฐชา เกณฑ์ชัยภูมิ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๓๙

นางสาวรุ่งทิวา ประสาวะโท
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงวิมลลักษณ์ วันสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายอดิศร จันทร์คำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายนรรคเนตร ทรงสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายสถาพร ทัดวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายอาทิตย์ศักดิ

์

มังศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงฐิตาพร ไพรเขต
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายภูหิรัญ ชนะชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงอินทิรา ปุลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงพรพนา โคตรเสนา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงจินฏารัตน์ สีคุณโกสม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายธเนศ สมบรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายธวัชชัย วิภาชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กชายบูรพา คำมงคล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายกฤษฎา เมืองแสน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงพัชรา ขันภูเขียว
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๕๕

นายชารีฟ สมนาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๕๖

นายอภิรัตน์ วรรณคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๕๗

นายธนกฤต อ่อนตา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๕๘

นายพรหมมินทร์ พิทักษ์เขต
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๕๙

นางสาวพิยดา อรัญมาลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๖๐
นางสาวภัทรลักษณ์ สุพรรณโมก

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๖๑

นางสาวสุดารัตน์ บดมนทิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๖๒

นางสาวสุดารัตน์ ราชาจักร
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๖๓

นายอัษฎาวุธ แสงแก้วเขียว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๖๔

นายนิรุจ หมืนฤทธิ

่ ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๕ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๕๖๕

นายพิพัฒน์พงศ์ โพธิศรี

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๖๖

นายอดิศักดิ

์

แนวบุตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายธนาวุฒิ แวงวรรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๖๘

นายปกรณ์ ศรีทวีกาส

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๖๙

นางสาวรัชฎาพร อุตะรา
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๗๐
นายอัครชัย ศรีแก่นกูด

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๗๑

นางสาวธนารีย์ ไชยแสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๗๒

นางสาวรุ้งตะวัน คำภูมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๗๓

นายสมาพล บุญลาภ
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๗๔

นางสาวสุจินันท์ ว่องวิการณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๗๕

นายอรรถพร นนไธสงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๗๖

นายพีรวัส น้อยโสภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๗๗

นายขจรศักดิ

์

บัวพล
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๗๘

นายปยธัช อุดมลาภ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๗๙

นางสาวอารียา ทานะเวช
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๘๐
นางสาวกวินทิพย์ มะณี

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๘๑

นางสาวหทัยพร ลุนโท
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๘๒

นายธนกริช อุระยา
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๘๓

นางสาวฐิติมา แจ่มแจ้ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๘๔

นายศุภกร กังละ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๘๕

นายจีระศักดิ

์

หอมเมือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๘๖

นายธัญวุฒิ สาเสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๘๗

นางสาวปวีณา ผุยชา
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๘๘

นายศุภกร ประกอบกิจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๘๙

นายนพรัตน์ อ่อนแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงธิดาพร สอาด

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงนงนภัส ตรีรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงนำค้าง พิมพา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงพัชรา คำภา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงสุชาดา ผ่องแผ้ว
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงนวนแก้ว ตรีรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงนวพร ปดธรรมมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ จันทรศร
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายธนกฤษ เขียวมี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายธนกร บุญวิจิตร
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๖ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายศักดิดา

์

อินทรา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายทินกร สีมา

๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายธีรภัทร นาเหล็ก

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงจิตรลดา จิตรจวง

๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา มะรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงศิริวิมล หงษ์ศรีทอง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงกรชพร แก้วเหล็ก

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายรัตนชัย มูลวันดี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายนิพล พรมวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงชรินรัตน์ จำนงค์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายวิริยะ ทีรคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงพิชญา จ้ายหนองบัว
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีวิเศษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงปริฉัตร ประสมศรี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงอริสา บุญมาตร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงวราพร บัวพันธ์ุ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงพัสวี ยังอุ่น
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงประณัฑฐ์ดา หิตยะโส

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงพรนิภา ฉิมพาลี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายอลงกรณ์
จิตต์อำนวยศักดา ๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายมลคล จันทะเป

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงสุนิสา ทวีวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายภูวดล ทองกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายไชยวุฒิ ใจมีชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายปยพงษ์ ชะโรยศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงนฤมล สายหยุด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าคำรวม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายกรวิชญ์ บุตราช
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธสิงห์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายธวัชชัย ปากะตัง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายอนันตชัย แสดงจิตร
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงณญาดา โคธนนิล

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงชไมพร ทองคำ
๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงจิรัชยา อัตลิ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงฟาใส สอนวิชัย
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงฐิติพร ปตฐรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๗ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงวันนิสา เชิดชู
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงพรชิตา สมแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงพนัฐฎา บุบผา
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงอารยา ศิริจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงมุกมณี บุดดาแอ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายธีระนันท์ โพธิสอน

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กชายธนโชติ ประเทือง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายพรเทพ ศรีวาที
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายภควัต เรืองบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงชโยชา พันธ์แดง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงชบาแก้ว คำเฮือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงธิติพร การถาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงปวีณา วงชารี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงพัชรา วระสาร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงพิชญาภา ยศจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงรัชนีกร กลินหอม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงวริณธร ศรีทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเจิม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายธิติวุฒิ จันตะเสน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายอนรรถ โภคาแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงสุชาดา ธรรมศิลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ รัตนะจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงปภัสรา ธุพา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงสุภัสสร กลินหอม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงพิจิตรา กลินหอม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ครึมสันเทียร

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงสิริวิมล ปญจะการ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงกัณฐิกา พลเสนา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงณิชานันท์ จานแก่น
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงสิรินทรา ประทุมสัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงปริญา วัฒโน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงอรปรียา โพธิสอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดชัยรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กชายจักรวาล จำปาทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายธนกร เหมือนเพ็ชร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๘ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายธีรภัทร ถาบัณฑิต

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงชนกานต์ สนองผัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงณัฐกมล ประเทือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงนิมเนตร

่

สังกาวิล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงเนตรนภา กลินหอม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงยุวภา บวนขุนทศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงวรรณิษา สุวิทยานันท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงวิมนตรา โพธิสอน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงสุดาพร จารัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงสมฤดี บุปผา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงกุลปริยา นามรม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายศรายุทธ ลุละสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายวันเฉลิม แสงตะวัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

บุญประถม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงพรนภา นวนคำใส

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายอากร ดาวน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายอดิศร แก้วใส
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายจุลจักษ์ สมปกษ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

อินทรีย์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายฉัตรมงคล พลเทพ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายชนาธิป ปถัมพันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายอุทิศ อินทรา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ รัตนพลที
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ สารมะโน
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงพนิดา ศรีปดชา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงดวงธิดา ผันสว่าง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา คำวิชิตร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายณวัตชัย สุ่มมาตร
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายภาณุวัตร์ อุรัง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายวัชระ ผาบสิมมา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ เจตสิทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงกัลยา ศรีวัง

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงมัณฑิรา เทียมราช

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงวาสนา พงษ์พันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชือศิริ

้

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๔๙ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงเบญญาภา โอ้ขาบุตร

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงนำทิพย์ เหล็กกล้า

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงอรอุมา สุวรรณมงคล

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีพระวงค์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายประชา โยธาศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายทักษดนย์ ฝายสงฆ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายอดิศร สีพา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายทินกร หลักคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายวรวิทย์ ภูมิสัตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายกตัญู วงษ์ดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายเจษฎา ภูแดงงาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงคณิตสา ฝายสงฆ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ กองแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงละอองดาว ธาตุทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงกชกร สิทธิประภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญพุด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีดา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงปณฑารีย์ อามาตรสมบัติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงภัครภิรมณ์ แก้วเคนมา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

อำไพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายณัฐนนท์ ราสุเร
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สินธุ์หล้า
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายพศิกา เขียวเชย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายอาทิตย์ ตรีรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายณัฐพล เวียงคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายธีรภัทร คำฤาชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายคงเดช เสริฐแสงดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายดำรงเดช เกตุโสภา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายมนต์สิทธิ

์

โชติชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายอานัส ยางคำพะบุตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงวรรณภา เฉิดดิลก
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงปาริตา เดชชัยขันต์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงสุดใจ บุญวิเทียน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ โอ้ขาบุตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงยุพาวดี ทอดทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๐ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงกชกร บัวมาตร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญเจิม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงอภิฤดี บุญวิเทียน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายเมธาวิน วรรณกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายอรรถพร สาโคตรวัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ ขอนยูง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายวรงกรณ์ คำฤาชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แดนกาไสย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายยุทธนา ถนอมสินธุ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายราชัน วงไชยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายอนันต์ รัตนพลที

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ นามเสนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงโสภิดา สุวรรณศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงเพทาย งามพิศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงวริยา แก้วกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงสุรัฏฐา สังฆะสีทา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงจิตตินันท์ ไกรสมภาค
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงสุธิชา ฝายสงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา วงพิมล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงจิราภา วิเศษศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงตาณวี คำฤาชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงวิภวานี วงศ์สุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงจิตรลดา พาสีราช
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงภาวดี ชุยโพธิน้อย

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงพีรดา สุมารี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงเจษฎากร แนวหาร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงอรจิรา ชาวสวย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทุ่งมล
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุรัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงดารินทร์ธร สมตัว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญเกิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงพัชรดา เทพวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงพิมลพรรณ แสนอาจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงธนัญญา วงศ์ญาติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๑ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายชนะพงษ์ ไก่เผือก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายอินชนะชัย แซ่ก้ง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายสมพงษ์ นันทะรินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายนฤชิต เสียงใส
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายอภิรักษ์ สงคลัง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายนฤเบศ อันชมภู

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๘๑

นางกษมา ปองกัน
๑๕/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๘๒

นางจันทร์อำพร เวียงสมุทร
๐๕/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๘๓

นางดรุณวรรณ ฝายบุญ
๑๒/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๘๔

นางโสภาวดี พลอาษา
๒๖/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปาไร่โนนม่วง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายพีรภัทร พิทูลทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายจิรพัฒน์ พิทูลทอง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายพัสกร สีระบุตร
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายสรวิชญ์ สอนคำเสน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงพรพรรณ สุวรรณหาญ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงวรัญญา เหลาพรม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงภ้ทรนันท์ แสนสุข
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงกิลิสรา วรอินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงกุลธิดา บุษมงคล
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงกัญญาวดี รอดอุบโป
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงนลินนิภา วันโนนาม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงดาวประกาย พลดงนอก

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงอภิสรา พูลศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา เพศรา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ จิตปรีดา
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายชนะชัย วารีนิยม

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๐๑ เด็กหญิงประกายวรรณ
สารินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงสุธิดา ปกสุวรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายสิทธิเดช บุตรรินดา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายสุทธิชัย บัวชุม

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายปฐมพงษ์ ศรีเต็ด

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงกันตะยา นูจัตุรัส

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายธัญญพงษ์ โพธิทะราม

์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงจงลักษณ์ นครไชย

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายก้องภพ เชือคำจันทร์

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๒ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายสรรเพชญ ศรีเชียงสา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายรัฐพล สิมมาลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายชยากร พิมพ์สิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายธนพัต ขอเอือนกลาง

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายพันกร ศิริภาพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายนิกร ศิริภาพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงวิไลทอง บุตรนนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงฐิติวัจน์ โคมลาสี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงนภวรรณ นิโรจน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงชนัญพร ตากิมนอก

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงปานระพี ฤทธินายม

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายจิรายุ รวยรืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายนครินทร์ แซ่เตีย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายนันทวัฒน์ สายหงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายศุภโชค หูตาไช

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองปว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๒๖

นางสาวกุลจิรา คำมูล
๒๖/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๒๗

นางศริญญา ผลดี
๒๖/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านศรีชมภู วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายชะยานน ประจิมนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายสีหราช แผ่นผา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายธนกร โกวิทกุล

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายอาทิชา เพชรชะนะ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายโกมินทร์ เทพสุริย์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายชญานนท์ ทัพภูธร
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายทัตเทพ ชิณพรม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สุรโคตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงสุรภา แก้วพรม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงปยะรัต ไชยเชียงพิณ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงมีนา ชิณพรม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงฉัตรพร ด้วงพุฒ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายภัทรวิณท์ ปนทอง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ชนะหาร
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงอารยา มูลเวียงชัย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายสง่าพงษ์ ดวงแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปนกิติ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๓ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายธเนศ เดชประเสริฐ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายมนัสวิน พิมพ์ภักดี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายศาตพร ศิริทาทับ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายนันทกร แก้วพรม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมโนนสี

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กหญิงอรุชา น้อยแก่นชู
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายนิกร มาตวังแสง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายวิลัยศักดิ

์

ตีศาสตร์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ศรีเมือง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงอุ้มรัก สงศรี
๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงโชติรส อ้นเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายกฤตภาส อินคาคร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายจิระพัฒน์ ชมภูนาค
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงวิชญาดา ชนะหาร
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายธนัช พระสว่าง

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงโฉมแข หลักคำ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายธนาศักดิ

์

บัวประทุม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายนันทพงษ์ เหล่ามะโฮง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายนภัสพงษ์ กุหลาบหอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายพงษ์อนันท์ สีปราบหล่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายวิศวะ แดนกาไสย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายดณุพัฒน์ สิงคำปอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายนทีเทพ โสหัต

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายอนุชิต โพธิศรี

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงพรประภา สุพร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กหญิงกาณสิริ โชคดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงสุภาพร สุภาสอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงเสาวณีย์ หนูน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงศิริภัสสร สุวะจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กชายพุฒิธร ราศรีชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงจิรภิญญา บุญวิเทียน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงอินทราณี ศรีสวยหูต
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงนาริสา เทพนวล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายศราวุธ วงศ์สุนทร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๔ / ๑๐๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีเมือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายสัชฌกร เทพนวล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายภูริพัฒน์ ทองทา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีสมบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายคทาธร ศรีพรมมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายจตุภูมิ เพ็งพิทักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายชัยณรงค์ เหมนวล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายศราวุฒิ ริมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายชัยธวัช สิริจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายเอกลักษณ์ ศรีปราบหล่ม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายปวริศร์ ลัมนา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายพงศ์พัฒน์ รัตนประดิษฐ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงนฤมล ศรีเมือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงนัทชา คล่องดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กหญิงทัดดาว จันทวี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงไพลิน ทิพย์โพธิเมือง

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงอารียา สุภรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงสุคนธา สุพร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๙๘ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
หัสดีค่ายเพชร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงจิระนันท์ ภูลายยาว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงวาสนา โสเพ็ง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายรพีภัทร สุรโคตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงพรรณรวี ด้วงพุฒ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายชนานนท์ โงนมณี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายจรัสรวี เหล่าเจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายทองทิว วิเศษศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๐๖
นายวรการ เวชวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๐๗
นางสาวกรกมล ช่างคำ

๓๑/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๐๘
นายชาญยุทธ บุญพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๐๙
นายประมูล แอ่งสุธา

๑๒/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๑๐
นางสาววนิดา ไชยะวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๑๑

นางวราภรณ์ ธีระสาร
๑๓/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๑๒

นายวิษณุ อำนาจ

๑๔/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๑๓

นางสุทธิฌา มัยวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๑๔

นางสาวอรวรรณ สีชมภู
๑๗/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๕ / ๑๐๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๙๑๕

นางสาวอุทุมพร ยางธิสาร
๒๘/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านห้วยลึก วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายรังศิมันต์ เอมรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายเจษฏากรณ์ ราชแสง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายสุทธวีร์ อุทาลุน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์โต
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายศรัลรัตน์ รัตนโชติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายจักรพันธ์ พลนันท์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายดลวี สุวรรณศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ นางาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายนัธทวัฒน์ สีสวยหูต

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายนัฐธวัช สมพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายภูมิภัทร อินลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายโชคพิพัฒน์ อัตมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายธงชัย คำใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงสุธีมา พันศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๓๐ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ศิระลาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงช่อผกา กงจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงภัทรธิดา หันมา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงรัตนาวดี กุลวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา พลางวัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงพัชรี รินทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงประภาพร แพงสมศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงนิลดา ผลทวี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ พนอมสาตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงเพ็ญสุดา สอนสีดา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงวธัญญา พับขุนทด

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงชาลิสา พงษ์สาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงธีร์วรา นบบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงพริมรตา พรมราช

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายสพลดนัย ใจหาญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กชายสิทธิกร จริงวาจา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายธีรพล ระวังรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายวราพล มาอ้น

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายศิลปชัย เวียงนนท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายคงสิน พลาวัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๖ / ๑๐๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายชินราช แสงโพธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงจรีรักษณ์ มหาวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ลุนธิระวงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ฝางคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงอภิชญา โชติรืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พัญโญศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี โสไสยันต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงปนัดดา บูรณะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงสุจิณณา แสงจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงวนิยา พุทธสอน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงอริสา แก้วคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงสุรมณ ดิลกลาภ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงสุนิตรา ปะโกทะสังข์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงวรรณิภา ขวานทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงอมราพร จันทร์ศิลป
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงเจนสุดา ไชยมูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงศิริภัทร พิมสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงอริสรา พละสิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายภูวดล สีทนสา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายพิทักษิณ พลาวัน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๗๐ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

พูลเพียร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายปฐมพร พูลเพียร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กชายทักษ์ดนัย บุญยัง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายยุทธนา บุตรสาระคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายปฏิภาณ สิมงาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายอนุรักษ์ ทิพย์มนต์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๗๖

นางเยาวเรศ ศรีสร้างคอม
๒๔/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายกฤษดา เทียนขัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายธนพัฒน์ ศรีสมบูรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายปุณกานฑ์ โกวิทกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายวงศธร โทสาลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ชนะหาญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สีส่อง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ กองแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงนิรนิล สีดวงดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๗ / ๑๐๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ พันทะสา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงพิชญาพรรณ

จูมผา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทวีศิลป
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงวิรากานต์ พลโท
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงสุชัญญา คนคล่อง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงสุดาพร ตามชัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงอารยา นาวัลย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายคเชนทร์ คำฤาชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายเจษฎา สุภาพรหม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายธนากร ไกยฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายธีรภัทร ษีอาสา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายภานุพงศ์ ทองชมภู
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายสกลเกียรติ แสดงจิต
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ เอกตาแสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงจรัสวรี โทสาลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงชไมพร อภัยภักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงญาณิศา น้อยนิด

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงดาริณี หลักคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงนันทิตา จิตนาม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงปนัสยา โพธิทอง

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงประวิ ดอนวิจิตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงพัชรพร จันทร์ชมภู

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงมาริสา กัตวา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงวริณยา สิงห์บ้านหมอ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายกิตติพงษ์ โหมดนอก

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายฐิติชัย โพธิชัย

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายอัครพงศ์ ตังตุลยวงศ์

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงจารุมน ไชยวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงวรรณนิภา มะรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายฉัตรดนัย ศรีเหลียมงาม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงบุญมุก วงศ์นอก

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงภาณุมาศ จักจัน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงภัณฑิรา ผลาผล

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงภาวิณี กองลี

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายสุขภาพ หลักคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๘ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองคำขวาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายถเนท หลักคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายศักดา อะทุมฃาย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๒๓
นางสาวญาวิณี มหาศิริพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๒๔
นายอนุวัฒน์ วันชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๒๕
นางสาวนภัสสร ศรีคูณฮาด

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๒๖
นายภาสกร อินทรีย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๒๗
นายเฉียบชัย ผ่านวงค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๒๘
นางสาวอมรรัตน์ แก้วแดง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๒๙
นายฉัตรชัย ภูมิภาค

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายบัณฑิต สำเภานนท์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายเมธาวี กินรีแซ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายวรฉัตร หลาบยองศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายวายุ เชือคำจันทร์

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายอลิชา วาระสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันแทน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงปนิดา บังประดง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงวรินธร ธงอาสา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงแสงจันทร์ ขันทะพล

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงอภิชญา หงษ์ประสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายณัฐภพ วิชัยรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายธนกิตต์ แสงเดช

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายนนธวัช หลาบยองศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายปฏิวัติ พรมดอนกลอย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายวันชนะ พงษ์เหล่างิว

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายสุรินทร์ รัตนบุรัมย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายโสภณัฐ นามภักดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายอธิวัชร์ มีสุด

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายอพิชิต ทองสุมาตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายอมรรัตน์ แสงจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงกุลนิภา แก้ววงศ์ษา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงคชธิดา สีต้นโพธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงญาดาวดี สมสา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงดารณี คำทรัพย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียนบุญระ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๕๙ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงนิพาดา พระสว่าง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงวรพรรณ รินทะไชย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปตเมฆ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงศุภากร หัตถีจร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงอรอนงค์ โมลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงอริสรา นวยราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงอริสา สุดโลก

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายดลวัฒน์ วิลาศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายธนพงษ์ โพธิศรี

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายธีรเดช ปญญาวรรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายธีรภัทร ทองดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายธีรภัทร เรียบไทสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายปฏิภาณ ศรีทวีกาศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ขันแข็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายพัชรพล นพวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยปตถา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงกรองแก้ว ทิพย์โสติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงเกศณี สมไทย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงชญานิน กองพิมพ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงชฎาพร สิทธิบูรณ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ผ่านชมภู

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงนภาพร โนนยาง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงพัชรี สาลารัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงพิชญ์สุดา สนิทกลาง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงมณีมณฑน์ แก้วกันหา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงวนิดา ภูบัวโฮม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทร์ประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงสไบทิพย์ กุตัน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงสุธารักษ์ นระปญญา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงอมลวรรณ จันทะแสง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายฉินนรณ เรือนจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายธนวันต์ พะคะนิยม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงญานิกา ชาภูพัตร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงนภัสรา อุตทา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายสราวุธ โพธิศรี

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๐ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายอัศวเทพ เชื้อหนองไฮ

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายคณิน เตียงชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายครรชิต ชมจุนจัง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายคุณาธิป คำมุงคุณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายจักรพัฒน์ สุพร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายเจษฎาพร พรมดอนกลอย

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายธนาดล ทองตาสี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายธวัชชัย สีเนตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายรวีโรจน์ วิยะโส

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายวีรยุทธ แก้วฟา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายศิลปศรุต บุญประสงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

เวียงอินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ อุ่นเรือน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงณัฐธิดา คำมุงคุณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ครูมนตรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เพิมพิมพ์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงนฤมล สมคม

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทาบุญเมือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงปฏิมากร นามไธสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายกล้องภพ รินทะไชย

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายจิรจิตต์ อนุศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมบัวรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงพิจิตรา ปจฉิม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงรัตนาพร มงคลโคตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงวราพร แน่นอุดร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงศรัญญา กล้าหาญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ เพชรบูรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงสุวิภาวดี โคตร์ทะแก
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงอภิฤดี ภูเหล่าแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

จันทะรส
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายเจษฎาพร แก้วลี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายไชยาวัฒน์ โคตาแสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายประพัฒน์ สอนวิเศษ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กชายปริญญา น้อยทะรงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ช้อนชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๑ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายอภิพล ภูแม้นวาส
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายอัครพนธ์ อังคะนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงแก้วกัญญา บุญบรรลุ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงกิตติมา นาคศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงจินตหรา นิลเทศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงฐิรภรณ์ บุตนนท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงนวลฤทัย ภูสุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงนัตยา ศรีหามนตรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงผกามาศ จำปาศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงพัชรีพร แสงเพชร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงมลิสา เฉยฉิว
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงศิริประภา กรมวังก้อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงอัญชลี ปาติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ สีทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กชายดนุนัย ไชยโย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ วิชัยยนต์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หลานวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายวรพงษ์ บุตรนนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายวัชรพล พรมบุญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายสมพร เยียมพลัง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายหทัยราช มูลอามี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายอัฐพล อิมพล

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุตรนนท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมถึง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงจรรยา เหล่าสุนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุตรนนท์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงชุติกานต์ ทองคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงนงนุช มูลอุดม
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ลีรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงพรญาณี ศิริอ้วน
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงลูกหมี ฉายพล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ เวียงนนท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงสุนารี ศรีโสภา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงสุรีพร ครองวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หิตคุณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๒ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์เมธี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงมาติกา เมฆผล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงพรชิตา ทองคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายกิตตินันท์ แสงจันดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีอุดร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายชัยทรงพล แก้วปนตา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กชายฐิติวัสส์ คำยอด

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายสุทัตร์ บุตรนนท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงจันจิรา จิตประสงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงชริสรา มุทาพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์วิจิตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงณัฐวดี ชาพักดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงปาริชาติ แสนสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงพนิดา แก้วใส
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงวรรณธิดา วรรณชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงศิริญาดา บุตรนนท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ บุตรนนท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายวรายุทธ เกษมาลา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรีภักดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริศาสตร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงกระถิน เทพตีเหล็ก

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงกาญจนา ปสสาศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงจิราวรรณ สีเทา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แก้วโท
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงธนาพร บัวหอม
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงธิวากร บุแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงยุพิน หลวงทำเม
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงวรัญญา รินทะไชย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ กองผ้าขาว

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายอภิชาติ ศรีหลิง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายก้องเกียรติ เคหะฐาน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ คำยอด
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายณัฐวัตร จันทะพาลา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

สิงห์งาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายธีรพงษ์ ลูปคม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๓ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายธีรพงศ์ สอนสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายอนุสรณ์ ไผ่ปอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงกมลชนก เดชเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงจุฑามณี วันโนนาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ รันพิศาล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงปยะธิดา บุตรนนท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงพัชรพร บวรสุวรรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงอภิญญา แสนสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงปาริชาติ มีสุด

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงวรรณภา แอ่งสุธา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายศรายุท ศิริพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงคณิตถา ขัติยะวงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ด้วงสุวรรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายกฤษฎา บุญเดช

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ โชคบัณฑิต

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายชาติชาย กาสี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายธวัชชัย ทาซ้าย
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายพีรศักดิ

์

พลนันท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายรัฐภูมิ คุณวงศ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายสมชาย ตรีรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายสิริภูมิ โสภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายอนุรัตน์ ตรีรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงเกวลิน ขันตี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงจินตภา สินภัย

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงเจษฎา ตรีรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงละอองดาว ชาวพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงสุชานันท์ สุนทะโร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงโชติกา ตรีรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงจันทิมา แข็งขัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายกิตติพงษ์ เพชรจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กชายจตุรงค์ ราหุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สุทธะโส
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองมาก
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กชายธีรภัทร ปองปน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กชายนราศักดิ

์

บุบไชยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๔ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ งามพิศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายภูมิรพี ดีสุ่ย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายศุภกรณ์ เงินทองแดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายสัณห์พิชญ์ นามมนตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายสุทธิภูมินท์ อาจหาร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายเอกลักษณ์ วัดจัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา สวัสดิจิตร

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงณัฐวิภา มะณีกัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงเพียงนภา อินแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงรพีพรรณ แก้วกาหลง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายคำภีร์ ทองมาก

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายชินกร บาทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายธนวัตน์ จันทะโพลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กชายธนัท ศุภศร
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์มาลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายพชระ ทรงเรืองกูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายวัชรากร รินทรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีพะลาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

กาบดา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายหทัยทัต ภูมีกอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายอนันตศักดิ

์

ศรีษะนาราช
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายไอยเรศ เริงกสิวิทย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงณีรนุช สุคำภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงจีรประภา ละทุงทวาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงทยิดา สีหาพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงวชิรญาร์ โคตรศรีเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงศศิธร เชลงศักดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงศิรินภา ปาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงสุพิชฌา ดีแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงอนันตญา นุสนธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายสิทธิพล พรมแพน

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายชัยปกรณ์ ศิริจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายจิรายุทธ น้อยไทย
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงเกสรา คำสงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงวีรภัทรา ทุมรินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๕ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายนันทวัฒน์ สุวรรณรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายนันทผล สุวรรณรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงชนกเนตร ศรีมังคละ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายชาคริต กิงแก้ว

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

ช่างปน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงอภิชญา เรืองสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงอรปรียา เรียงน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงณัฐวลี อนุมาตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายพิชาญ อุ่นเย็น
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงชลลดา แก้วนาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กชายประกาศิต คำทุม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงชุติยา กาสี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงอลิสา แสงสี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายหิรัณย์ ชอบรัก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสวงสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๘๐ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ชืนบาน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายศิระวัฒน์ กระมูลศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายธีติวุฒิ แก้วประสม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายธนภูมิ ธรรมวงษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายชาติกล้า สารมานิตย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรหมพินิจ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงปณฑิตา ประไสเสริฐ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย วัดสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๒๘๗

นางสาวปภาพินท์ เนตนัตตา

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๘๘ เด็กชายวัชรศักดานุกุล
อุ่นนาเรียง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๘๙

นางสาวสุภาภรณ์ นาลุงพรม
๒๓/๐๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๙๐
นางสาวสุดารัตน์ สุพร

๒๑/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๙๑

นางสาวไอลดา ไชยปดถา
๐๗/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอพรเจริญ วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๙๒

นางสาวปยนันท์ สีนาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๙๓

นายพุฒิพงศ์ ไพเรืองโสม
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๙๔

นายภูวเนตร จันทร์เต็ม
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๙๕

นายสุรบดี ทะแพงพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๙๖

นางสาวชนม์นิภา ชาวหนองแสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๙๗

นางสาวชลธิดา สุภาปุ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๙๘

นางสาวตระการ เจริญรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๒๙๙

นางสาวนนท์ชนก สอนบาล
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๖ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๓๐๐
นางสาวนิศาชล แหนงหล้า

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๐๑
นางสาวเบญญทิพย์ เนืองภักดี

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๐๒
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

ธนเฮือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๐๓
นางสาวแพรพิไล อาสน์ปาสา

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๐๔
นางสาวภาวนา ธนุการ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๐๕
นางสาววนิดา บุตรมาลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๐๖
นางสาววิญดา เวชพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๐๗
นางสาวศศิประภา สุริยันต์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๐๘
นางสาวศิริประภา อินทรศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๐๙
นางสาวอภิชญา บูขา

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๑๐
นางสาวอรทัย บาลพิทักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๑๑

นางสาวอริสา เลิศชนบท
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๑๒

นายโชคทวี ชินคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๑๓

นายญาณกิตติ

์

เปรินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๑๔

นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๑๕

นายประพันธ์ โล่ห์คำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๑๖

นายวชิรวิทย์ วงษ์สะอาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๑๗

นายศุภกิจ มาไกล
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๑๘

นายอภิรักษ์ เนือกขุนทด
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๑๙

นางสาวจิตสุภา นันทะพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๒๐
นางสาวฐิติพร วรรณภา

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๒๑

นางสาวธันย์ชนก จันทร์พวง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๒๒

นางสาวนาคสุภางค์ นามจุมจัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๒๓

นางสาวภาณิกา ยืนยัง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๒๔

นางสาวมนัชญา ชาวหนองแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๒๕

นางสาวมาลินี ใจศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๒๖

นางสาวศิริประภา จันทร์พวง
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๒๗

นางสาวศิริลักษณ์ บุญวิรัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๒๘

นางสาวสิริรัตน์ เสนาพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๒๙

นางสาวสุดารัตน์ ศรีรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๓๐
นางสาวสุดารัตน์ โสดาภักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๓๑

นายชลพิทักษ์ วงค์แก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๓๒

นายชลิต ศรีสถาน
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๓๓

นายยศวริศ ยืนยัง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๓๔

นายลูโดวิค สีหาโคตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๗ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๓๓๕

นายสิทธิชัย สมบัติดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๓๖

นางสาวชนิสรา สุนันธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๓๗

นางสาวชัชรียา การุณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๓๘

นางสาวดวงกมล แสนสุด
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๓๙

นางสาวนวรัตน์ ยังศรีชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๔๐
นางสาวปวีณา ขาวฉลาด

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๔๑

นางสาวปยะธิดา ศรีธิราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๔๒

นางสาวเปยมล ผาสียวน
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๔๓

นางสาวยุภาภรณ์ สิมมาสิมสุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๔๔

นางสาวศศิฉาย ราชชมภู
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๔๕

นางสาวศิรานันท์ ภูสนิท
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๔๖

นางสาวศิริรัตน์ ดวงศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๔๗

นางสาวอารียา จิตรานนท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๔๘

นายกฤษฎา รัตนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๔๙

นายคณากร สะสิกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๕๐
นายเทพปรีชา คำคูณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๕๑

นายธเนศ ดีท่าโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๕๒

นายพีรวิชญ์ อุดมรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๕๓

นายยศพนธ์ ดาสินธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๕๔

นายศรัณยภัทร ลพพันธุ์ทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๕๕

นายสหรัฐ ทองห่อ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๕๖

นายสหวรรษ์ รัตนศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๕๗

นายอนุรักษ์ สีมี
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๕๘

นายอวิรุทธ์ พลขันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๕๙

นางสาวไก่แก้ว ธรรมวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๖๐
นางสาวฐานิตา เศรษสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๖๑

นางสาวณัฐธิดา เสียงลำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๖๒

นางสาวธดาภรณ์ ภูดีทิพย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๖๓

นางสาวพนิตพร พรมสุริย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๖๔

นางสาวมัณทนา มงคลเกตุ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๖๕

นางสาวยุพาพร กุมภวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๖๖

นางสาววิลาสินี ชาวเมือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๖๗

นางสาวศกุนิชย์ ศรีสมพงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๖๘

นางสาวสุนัดตา เทียงอารมณ์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๖๙

นางสาวอัญชิษฐา รูปเหลียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๘ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๓๗๐
นายกิตติพงษ์ เสนาพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๗๑

นายไพวัลย์ สีระวัตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๗๒

นายมัขพล คนคล่อง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๗๓

นายสายฟา แสนอุบล
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๗๔

นายสิทธิพงศ์ โคตรสมบัติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๗๕

นายอวิรุทธ์ พาพานต์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๗๖

นางสาวกุลธิตา มูลเวียงชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๗๗

นางสาวชนิกานต์ เสเล
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๗๘

นางสาวณัชชา สิงห์ทองเศษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๗๙

นางสาวญัฐธิดา ปอมหิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๘๐
นางสาวทิพรดา ลาโสภา

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๘๑

นางสาวธัญรดา หอกคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๘๒

นางสาวธันย์ชนก นามนนท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๘๓

นางสาวปณิตา ทุทินนท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๘๔

นางสาวปวีณา ธรรมรักษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๘๕

นางสาวอรปรียา ยืนยัง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๘๖

นางสาวอินทุอร ยืนยัง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๘๗

นายไตรภพ เกาะสิงห์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๘๘

นางสาวณัฐกานต์ วรรณสา
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๘๙

นางสาวพนิตสุภา สิงห์นวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๙๐
นางสาวชฎาภรณ์ ขันเงิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๙๑

นางสาวศิริญญา สุพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๙๒

นายนัฐฤเดช ทองยา
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๙๓

นายรัชพล สุจริต
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๙๔

นางสาวสุนิสา โสธรรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๙๕

นางสาวลักขณา ทารถ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๙๖

นางสาวปทมา พันธุ์ศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๙๗

นายทศพล แสนสมัคร

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๙๘

นายอธิโชค นันต๊ะรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๓๙๙

นายธีรภัทร์ มังมีศรี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๐๐
นางสาวทิพาพรรณ โครตศรีเมือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๐๑
นางสาวสุชาวดี มุ่งหมาย

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๐๒
นางสาวปยะธิดา ประนมศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๐๓
นางสาวขวัญชนก สุพร

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๐๔
นางสาวชุลีพร ทองชำนาญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๖๙ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๔๐๕
นางสาวคันธณัช พลวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๐๖
นางสาวกฤติยา ลักษณะศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๐๗
นายศรายุธ โปะปะนม

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๐๘
นางสาวกุสุมา สุรินทร

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๐๙
นางสาวอารีญา ภูสนิท

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๑๐
นายขจรศักดิ

์

วรคันทักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๑๑

นายจักรายุทธ นิมมา
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๑๒

นายจักรพรรดิ อุตรักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๑๓

นายภูมินทร์ แต้มพรมรินทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๑๔

นายอัษฎาวุฒิ สิงห์เผ่น

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๑๕

นางสาวนุชบา โคตรวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๑๖

นายจักรี บุญแปลง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๑๗

นายเชิดศักดิ

์

บุศดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๑๘

นางสาวจุฑามาศ คงระวี
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๑๙

นางสาวภาวินี มูลมะณี
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๒๐
นางสาวยลธิดา เวียงสงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๒๑

นางสาววรรณิภา ผาพรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๒๒

นางสาววิไลพร จันปอภาร
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๒๓

นางสาวนภสร ขันเงิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๒๔

นางสาวนันฐชา ทุมมาวัด

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๒๕
นางสาวเบญจมาพร คำเทพ

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๒๖

นางสาวเมษา วันโพนทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๒๗

นางสาววิภารันต์ ชานนท์
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๒๘

นางสาวอสมาภรณ์ อาดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๒๙

นางสาวอัฐภิญญา บริสุทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๓๐
นายชัยชนะ สุวะมาตย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๓๑

นายนราวิชญ์ ทุมจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๓๒

นางสาวนวพร พานสมบูรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๓๓

นายศรัญู มามาศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๓๔

นางสาวปาริฉัตร จรลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๓๕

นางสาววรรณภา บุญญาพิทักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๓๖

นายพัชรพล วดีศิริศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๓๗

นายภูชิชย์ ภูบุญอบ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๓๘

นายศิริพงค์ บุตรอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๓๙

นางสาวกาญจนา ประสาทเขตการ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๐ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๔๔๐
นายขจรศักดิ

์

บุศดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๔๑

นายณัฐพล ด้วงคำจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๔๒

นายทศพล กกขุนทด
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๔๓

นายพงศ์พสิน จันทร์เต็ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๔๔

นายวิทวัส การุณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๔๕

นายศักดิดา

์

ทองเจียว
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๔๖

นางสาวกุสุมา พร้อมเพียง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๔๗

นางสาวจารุนิภา ภูพรมราช
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๔๘

นางสาวชลธิชา สิวสำแดง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๔๙

นางสาวสุภาพร เนือมอ้ม
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๕๐
นางสาวมินตรา วงค์ตาผา

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๕๑

นายสิทธิ เวียงสิมมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๕๒

นางสาวจินต์จุฑา มณฑาลพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๕๓

นางสาวจิดารัตน์ คุณธรรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๕๔

นางสาวแพรวรุ่ง ศรีแล
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๕๕

นายคเณศ จันทะนันท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๕๖

นายดิถดนัย คะระโส
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๕๗

นางสาวรุจิรา โพธิม่วง

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๕๘

นางสาวอัญชิสา สุธงษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๕๙

นางสาววราภรณ์ พินทะเนาว์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๖๐
นางสาวอมรรัตน์ ปนะถา

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๖๑

นางสาวอมรทิพย์ ปนะถา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรเจริญวิทยา วัดปาวิเวกธรรมคุณ  

บก ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงวรรณณิภา คุ้มไข่นำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ ขวัญมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงนิกันยา สมเสียง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงวิชญาพร อินทรรักษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงกันยา ชมภูวิเศษ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๖๗

นางสาวปรินยา เชือหนองขุ่น

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๖๘

นายกิตติยา วงขาขม
๑๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๖๙

นางสาวจินตหรา หลักคำ
๒๕/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๗๐
นางสาวชไมมาศ พรรณรังษี

๒๓/๒/๒๕๓๓
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๗๑

นายธีระพันธ์ ศรีน้อย
๑๖/๘/๒๕๓๐

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๗๒

นางสาวพรนับพัน หรรษา
๒๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๗๓

นายพัทธพร ชินทะวัน
๑๘/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๗๔

นายยุภักดิ

์

เทศารินทร์
๑๒/๓/๒๕๒๘

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๑ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๔๗๕

นางวรรณนิภา ศรีมูลดา
๑๒/๙/๒๕๒๙

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๗๖

นายวิทยา ทัศมี
๑๒/๖/๒๕๑๖

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๗๗

นายสุรชัย จันทร์เพ็ง
๒๕/๓/๒๕๓๑

โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๗๘

นางสุวคนธ์ สิงหะหล้า ๖/๒/๒๕๑๘ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๗๙

นางสาวเกษมณี อุทาจิต ๑/๑/๒๕๓๕ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม วัดศรีสุวรรณาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายชนิตพล ทิขันตี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายอภิชาติ วงค์ศรีษะ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายศุภกฤต อักษร
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ วันดี
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายอภิชาติ ต่อสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายเกษมสันต์ แวงวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงธันญรัตน์ เสนคะ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงสุพิชญา กงวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงพาณิภัค โสมาบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงชลดา รัตนบุรม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงขวัญจิรา พูนมาก

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงพุทธชาติ ผงพิลา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงปญชิกา เดชบุพผา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงวรลักษ์ ไชยภักดี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงภัทรภร พุทธเสน
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงสุภาพร มีศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดสุทธาวิลัย  

บก ๔๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายปนัสยา ศรีธิราช
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายกอปรบุญ วิทวิบูลย์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายทินภัทร อุทยานวิชา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริโมทย์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ดีกลาง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงธรณ์ธันย์ โพธิบึงกาฬ

์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงนภสร จริตดี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงปวริศา ทองสีเหลือง

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ อ่อนหวาน

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงวริศรา คำโคตร

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงวิลาสินี หลักคำ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงศศิธร บึงราษฎร์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงสิรินทรา โนนตูม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงสุวิชาดา ชำกุล

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๒ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงอังคณา บัวชา

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงกชกร พันธํแก่น

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงณิชารีย์ มีศรี
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงนิรชา สุวรรณวงค์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงปนัดดา จุ้ยเส็ง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงวรัญญา บึงราษฎร์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงอรุณวรรณ แสงเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายศุภณัฐ วรรณพรม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายศิริวัฒน์ แจ้งไชยศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงปริญดา บึงราษฎร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงธนิศา ทองคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายณัฐภาคย์ ศิริชัยภัยกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายพิบูลย์ อ่อนบุญธรรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๒๔ เด็กชายปรมินทร์พัทธ์
นนท์สะเกษ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงสุชญา จันทะโสม
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงนรินทร์ โคตรวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงนรีกานต์ โพธิปอม

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงปนัดดา โพธิศิริ

์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายจิรพัฒน์ วงค์อินอยู่
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายเจษฎาพร พวงแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายชุติพนธ์ ชมเชย
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายธนากร พูลเพิม

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายบวรรัตน์ แปลประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายปกรณ์ พึงนำ

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายประสิทธิชัย จารมีชัย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กชายชัชวาล แซ่จ๋าว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ พระภูมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงขัตติยา กลับใจ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงนฤมล นาสินพร้อม
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงพัธชรา พลนาแสน

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงภัคจิรา ทองสงค์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขจรโมท
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงสุภาพร มาตนอก
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงสุภัสสรา สิงกันยา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๓ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงอรธิดา พึงนำ

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายขจรยศ ชายเพ็ชร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมโร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายธนพงศ์ พรมทัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีชูยงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายพัทรพล พลยามา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงกนกกร สีชาวนา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายธนเสฏฐ โพธิเกษม

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงเยาวภา นบนอบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงฐิติวรรณ ฉายเลียม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายธารากร ขอนแก่น
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ วัดอรัญญานี  

บก ๔๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายจิรพัฒน์ เบ็ดกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายนนทพัทธ์ ไชยพง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายเนรมิต โพธิจันทร์

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายธีมากร พลรักษา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายธีรพัฒน์ โหตะรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายไพสิฐ ถานะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายรัตตภูมิ พรมผัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายอธิชา รักษาศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กชายเอกรินทร์ พังคำบุตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงนภาพร ลีโสภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงธวดี ทวีแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงจิรนันทร์ หลวงอาษา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายนนธวัช หาญประชุม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงพัชรี บรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงสุนิสา ศิลารักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายอรรถพล ทรงครักษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายปวัฒฑนันต์ อัตสาร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายธนกร นามสมดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา ทองสัมฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายเกรียงไกร นพราช
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงธยานี พิมพาชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กชายชุติเทพ อินโพธิษา

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงภัทรธร สีสาร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๔ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงดวงตะวัน สีหาวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายพิพัฒนพงศ์ แสนพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดอัมพวัน  

บก ๔๔๖๐/๒๕๘๒

นางรจรินทร์ จูมลี
๑๒/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดไตรภูมิ ไตรภูมิ  

บก ๔๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายระพิภัทร โต๊ะชารี
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายดนัยเทพ นครจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายอดิศร มนต์แข็ง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายยุทธนา ภูผานิล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายรพีภัทร ขันโท
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายพงศกร ธีระบุตร
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผิวทอง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายชัยพงศ์ โมลา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ คำภูษา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณละภา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงธาราทิพย์ ไพชัยยนต์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายนพกุล คำมา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายศิวัช บุตรพรม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ สีดาทัน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงพิชญาพัตร์ พะชะ

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงกนกกร สิงห์สุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงณัฐริณีย์ อินทร์บุตร
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงสุพิชา นามบุตร

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายอภิลักษ์ โล่ห์คำ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ อินทร์ลี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงปทมาวดี ศรีลาพจน์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงวิภาพร แดงอาจ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงสุมิตตรา กุมภิโร

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงอรอนงค์ กาเผือก

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงสุชาดา สิงชา

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา โคกโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายสิทธินนท์ อาจองค์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายภัทรนันท์ พิมลนอก

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงวันนภา สำราญมนต์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายณรงค์ชัย สิงห์ทอง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ปอมหิน
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายทรงฤทธิ

์

ฤทธิมังกร

์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๕ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงปญธิตา วงศ์รวิภาส
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงสุธิดา จำปาทอง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปลานัง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๑๘

นายเจษฎา ลวนคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายนพรัตน์ จำชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายวายุ ไชยโชติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กชายโอที นิลดำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายทรงกลด ต้นจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายธนกฤษ จิตตรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงกชกร สิงห์แก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงทาริกา
แพทย์เมืองจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงนันธิญา ต้นจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงดวงกมล กุมภิโร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายปยากร นารินรักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายเบญจรงค์ เขียวหนู
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายธีระวัฒน์ สาไส

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายธีรนันท์ ทองนุ่ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงพนิดา บุญกุศล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงคณิตา ผิวสุวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จ่าเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๓๕ เด็กหญิงพลอยประกาย
จิมไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงอรอุมารินทร์

ไก่แก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงสุดาวรรณ ศรีภูธร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงอร้ญญา มูลวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายโสภณวิชญ์ สาสุนันท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงวิภาณี หงษ์ทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายกิตติธัช ดอนเกิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงอารยา วรรณโสภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายชัยจุมพล แหวนประเสริฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงจิรประภา ปทุมเพชร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายนิรุตน์ คำโพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายนพรัตน์ ฮาดดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายรุ่งเรือง ทุมประดิษฐ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายพีระศักดิ

์

อ่อนแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กชายทานทน สิงห์ชา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๖ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงดวงกมล สีหามาตย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงอพินยา หวินจะโปะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงชลธิชา เรียงภวา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายกิตตินันท์ วัณโสภา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

ตาเม่น
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายชยากร สังห์ทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทะเกตุ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ เหมือนนึก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตังใจจง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงดวงฤดี ภูธร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายจักกฤษฎิ

์

สีม่วง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายณัฐภูมิ วักไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายณัฐชานนท์ ศรีล้วน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปงไฮราษฎร์สามัคคี วัดธรรมาธิปไตย  

บก ๔๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงพรณภัธ ศรีหัสดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าไร่วิทยา วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ศรีเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าไร่วิทยา วัดบ้านดอนก่อ  

บก ๔๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงเกตุสุดา ชัยสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแฮต วัดสุทธาวาส  

บก ๔๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายชนะศึก อ้วนลาน
๒๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายธนพล วงศ์แสงน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายประสิทธิ

์

เตมาชิก
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงนุชวรี สอนรมย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ผกา สุกันยา

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงภัคจิรา คำพู
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงบุญญาพร บุญคำภา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายปรเมษฐ์ พรมจินดา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายต้นกล้า ก้อนแพง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ ขันอูป
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงภัทรศรี ศรีมงคล
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงณคชมน ชุณหปราณ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายธนธรณ์ ดอนมืด
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่พัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายสุรชาติ สมรฤทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงนพัตร ชุณหปราณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงชิตชนก ไชยเพ็ชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายจักรินทร์ โคตรรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ พลอยสังวาลย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๗ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายรพีภัทร นครเพ็ชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กชายศุภฤกษ์ ดอนมืด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กชายอิสระ ธาตุลม
๑๖/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายสิทธิภาคย์ ปุณริบูรณ์
๑๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กชายนพรัตน์ ผิวจันทร์สด
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายพรภวิชย์ บึงราษฎร์

๑๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายภูธเนตร คำทะเนตร
๒๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญประเสริฐ
๒๒/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงปญญาพร โคตรรัตน์
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงศิรฏาพร มาตขาว
๒๘/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงดนุชา ภิเศก
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงอรสา โคตรคำ
๒๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงอภิชาดา ศรีนาค
๑๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงทักษอร ดอบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กชายภาณุพงศ์ เสือเคน ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ไชยเพ็ชร ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ยีขอ

่

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงสุรินดา อ้วนลาน

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงจตุพร ขัวลำธาร

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงอนงนาฏ เหลาเคน ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงอภิชญา งามงอน

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงกฤษณา อ่อนสีดา

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงธัญจิรา ธาตุลม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงพิชาดา พรมจอม

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงฟา ตาสาโรจน์

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงมนัสวัลย์ จันทรภูมิ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงอรนลิน เหียงแก้ว
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายวีระเดช โสดาจันทร์
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายพิพัฒน์ ไชยเนตร ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายธาวิน แก้วเปยก
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วุฒิสาร
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายทฤษฎี สุรขันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กชายธีรพงษ์ สลอดสุข
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายนนทพัทธ์ พลเรือง ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กชายพงค์ดนัย อภัยโส ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๘ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายรามิน ธรรมทาทอง

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงวรัญญา ทูลตา ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงนันทิการต์ แพงตา
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงศศิกานต์ โพธิสาร ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ผายพิมพ์
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทะพันธ์ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายสิทธิพร อ้วนลาน
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ กำจัด
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายรัชชานนท์ ออทอลาน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายอนุทัย หารวย
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายสุรนันทน์ ร้อยพรมมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โสดาจันทร์
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงวรัญญาภาณ์

โคตมี
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงรุ่งธิวา สีสุวะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กหญิงอพินัณ ธาตุลม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงเขมิกา ยิมยวน

้

๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงจริยา บุญพิทักษ์
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงสิรินทรา บัวระดี
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงอธิชา เย็นประโคน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงอภิรดี ช่อมะลิ
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงพิยดา วุฒิสาร

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ คลองคูหา  

บก ๔๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงพัตรพิมล บุญทา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงพิชญธิดา มาปงโม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงปยธิดา ดาวหยัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงนงนภัส ดงบัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขุนทิศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงชญานี วันคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงอรปรียา สุรินพา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายภูมินทร์ เหมะธุรินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายศตาพร รังโคตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายศุภวัชญ์ ภูดีทิพย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายจักรพัฒน์ สุรินพา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงนฤมล สุรินพา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงอรวลี แก้วสิมมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กหญิงนิตยา บุญไสย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๗๙ / ๑๐๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงวรัญญา คุมะม่วง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงนัฐนันท์ นวลลมลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงทิพากร พวงเพชร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงจีระนันท์ พ่อศรีชา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงพัชรี เนตรภักดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายศราวุธ อินเเถลง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ สืบลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงณฐพร ชุณหปราณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงศศินันท์ แพงโคตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงปะติพา พิมพา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กชายอนิวัฒน์ สุรินพา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กชายวีรภัทร หงษ์ไพลิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กชายนฤทธิ

์

ฤทธิสิงห์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายจักกริช ปเลียม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายธนิศร์ นาโควงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายพรเทพ จันทรังษี

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงรุจิรดา หอกขุนทด
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงหญิง จันทร์โคตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงอริสา พันธะบัวศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายสมคิด อนุสุริยา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายสุวนันท์ รังโคตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กชายจตุพงษ์ ทับแสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กชายปรเมฆ ผ่านโพธิคำ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายนราธิป แพงโคตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายชนพล รัชโน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เครืองทอง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

ประสายสี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายสมศักดิ

์

คำก้อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายทัศน์ไท สุรินพา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กชายธีรชาติ แพงกันยา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รักพูนแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก ราษฎร์บูรณะ  

บก ๔๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงดวงฤทัย แพงกันยา ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายก้องภพ ศรีสุราช ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชะรา
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กชายธนาวิน โคตรธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๐ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายอภินัทธ์ นาชัย ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายสนธิ เหล่าอาจ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กชายศุภณัฐ เพชรสมบัติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายธนากร ปอมรักษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กชายณั,ฐกรณ์ ลัทธิลม
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายสิทธิพล ภิรมย์
๒๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กชายสรวิทย์ มาตย์งามเมือง
๒๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงชลธิชา มาตศรี
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองลวด
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงแก้วมรกต ก้องเวหา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายศิวัธ บุตรดีวงค์

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิอำนวย

์

สโมธานนิคม  

บก ๔๔๖๐/๒๘๐๑
นายขวัญใจ หันบัง

๑๕/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๐๒
นางสาวประภัสสรณ์ จันดาวัน

๑/๑๑/๒๕๓๑
กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๐๓
นายพิเชษฐ จันดาวัน

๒๒/๖/๒๕๔๓
กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๐๔
นายเอกราช พ่อพันดร

๒๑/๑/๒๕๓๕
กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๐๕
นายชันชัย

้

กลางบุญมา
๒๑/๕/๒๕๔๖

กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๐๖
นางสาวพิมพ์พลอย โคติบน

๒๒/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๐๗
นางสาววราภรณ์ คำดีแก่น

๒๑/๒/๒๕๔๕
กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๐๘
นางสาวอรอนงค์ ประเสริฐสาร ๔/๔/๒๕๔๓ กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๐๙
นางสาวแววดาว สุภาพันธ์

๕/๐๘/๒๕๓๒
กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๑๐
นางสาวสุลิตตรา สุขบุญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๑๑

นางสาวมณีรัตน์ กอรัตน์
๒๔/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๑๒

นางสาววนิดา ศิอนอน
๙/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๑๓
นางสาวกบการญจน์ เอินนา

๑๒/๐๗/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๑๔

นายอิสระ พรรณขาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๑๕

นายอนุพงษ์ หน่อทองคำ
๕/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๑๖

นางสาวมะลิดา ทอร์นต้น
๗/๐๘/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบึงโขงหลง สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายพงศธร ปองปด
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายภูริทัต อุสันษา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงจินดา กุโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงเสาวนีย์ เพ็งคำปง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงชนิภา สมบรูณ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงณัฐภรณ์ แสวงจิตร
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงมัลลิกา ปานาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงณัฐพร วรกา
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๑ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงฉลองขวัญ พรมพันห่าว
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงพิมชนก โคตรธารินทร์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงอภิสรา สุริยมณี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แทนเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายเจษฎาพร ทิพย์อรัญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายวรพจน์ ประจักโก

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองเดช
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายประธานพร สุนทร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงกัญลธิดา คุราวัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงพรพิชา จันทร์พุทธ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายนันทกร แสวงจิตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายศุธิรักษ์ อุสาหะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกโพธิโสกพอก

์

สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายชัยวาลย์ สอนโพธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กชายเจนภพ พันโกฎิ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายหรรษา คำใส
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายนันทกร ประจง

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายธนโชติ แก้วหงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายนพรุจ แสงโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายอนุชา ปนอยู่
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายจักริรเทพ ประจักโก
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หนาดเสน ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายศริญญา ศรีบุญยงค์ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงสุธาสินี ยืนยง
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงณัฐภัสสร ฤาษี ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงสิริวิภา กลางแม
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา แดวขุนทด ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กชายธนธร ศักดิเศรษฐ์
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายศุภกฤษ นาคนนท์ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กชายธัวาน ชัยบัณฑิต
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายจิรนครินทร์ วรวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กชายกฤษฎา ชินโน
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายอธิยุต นุขอิม

่

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงหนูการ สุนทรราช
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงกุลภัสสร์ คำหวาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กหญิงฐิติมา บุญเยีน
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๒ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงปยพร อายุยืน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงกมลวรรณ วชิรพันธ์
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กหญิงบัญฐิญา วิลาวัน ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงธันยมัย นาชัย
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงกีนติกา สนอุป
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ จุลมุสิทธิ

์

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงอนันตญา โพธิสาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายธนโชติ ภาคภูมิ
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายสุตนันท์ บสุรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ พูลเกษม
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

พาหา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายวายุภัด เครือแดง
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายอนุชิต เจริญเขตร ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายสิรดนัย ผ่ายพงษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กชายวรุตน์ เพ็ชรสมบัติ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายณัฐนนท์ ลอยหา ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายภูริวัทฒ์ วิลัยพิษ
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กชายวุฒินันท์ ภูวฮาด ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กชายไกรสร ไกรยะผ่าย ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ชัยนาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงเปมิกา ธุระอบ

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงฐิตาภา ผ่ายพงษา ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กหญิงณัฐการ กองม่วง
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงเมษา สุริพัฒน์
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงดรีรัตน์ หนูเอ็ยด
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงภัทววรรณ มหาจันทร์ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงกัณฐิพร เมืองแทน
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงสุชานัน แก้วใสย์
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายอภินันท์ งามสวัสดิ

์

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตะดวงดี
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายภูริภัทร มาลาสาย

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายปรีชา โนนฤาชา
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายจตุพล โคตรธารินทร์
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายสันติภาพ งามสวัสดิ

์

๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กชายเมดา สีชมภู ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๓ / ๑๐๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงฉันทิกา สุกทน
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงบ่กิตตา ภักดีหาร
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงปยาพร สุภาพ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงวิยดา พุทธา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงวรันธร สารพิลา
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงวรพิชชา พันธ์เสถียร ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ โสมุญ

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงนนธิชา อุดมศิลป

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงฐิติมา หารันดา

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายจิรายุ จันทร์ไทย

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายเขีมเพชร วงค์แก้ว ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายอภิชาต สัตถาผล

๒๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายประพจน์ ลาหาญ

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายนราวิทย์ อังคะฮาด

๑๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายธเนศพล วงค์แก้ว ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายปรเมธ ดรวญครอง

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา ขันแก้ว
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงพิพย์ลาวัลย์ เหล่าภูทอง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงดวงพร การะเกต
๑๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงสาวิณี นาชัย
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงจินตภา สุพร
๒๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงพัชราภา ผาคำ
๓๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงสุภาณี ธรรมวงค์ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงนันทิยา ลาบัวใหญ่
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงสุนิตา ทีอัน
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงธนวรรณ์ สิงห์วงค์ษา

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงอนุธิดา วิไลปทุม
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายเอกพล ผลชัย
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ ประทุมเกตุ
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายณัฐภัทร ปฎินาดา
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายนทีธร ทับทิม
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายไพศาล จิตรไชยสาร ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายธวัชชัย ไชยปญญา ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงนิพาดา นาชัย
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงอภิญญา ล่าเลา ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๔ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงอรทัย วิเศษดี ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์พุทธ
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงกชกร ศักดิเศรษฐ์

์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงจิตภาสิณี ภารจรัส
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงนาตาลี น้อยชิน
๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงธนภรณ์ มันสลับ

่

๑๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กหญิงญาดา มุ่งเปา
๑๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา คำบอนพิทั ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงชนัญขิดา ประหา ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีบัวอ่อน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงณัฐริกา พรมปญญา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ลาวัลย์
๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายพีรพรษ์ เผ่ามา
๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงวรรณกานต์ แลนไกแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงชติตา เรืองพล
๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายธนรัตน์ ปานาง
๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงช่อฟา พยุงาวค์
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กชายพุฒิชัย ทีนรส
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สว่างวารี  

บก ๔๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กชายภูริทัติ ชุณหปราณ
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กชายวีรพล ต่อนคำสนธ์
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายสิริศักดิ

์

บุตรี
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายอถิพันธ์ นามมนตรี
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กชายภัครมัย ศิริพันธ์ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงชฎาภร จู่มา
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงติรณา งามงอน
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงนำฝน ไชยเพ็ชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ สระพิมาย

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงปนัดดา ลาพล
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์หอม
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีคูณ
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงอรปรียา พรมจันทร์

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงอาทิตยา ทองอาสา
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กชายกฤษติกรณ์ อ่อนมิง

่

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายชนากร คำสีทา
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงณัฐฑริ วรสิงห์
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๕ / ๑๐๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงนุจรีย์ แสงสี
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา สารณีย์ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กหญิงวรรณภา พิลา
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงศรัญญา ชัยยนต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายศรีวิทย์ ชมชืน

่

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายอภินันท์ อินธิบุตร ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงสุนันท์ธิกา ชินจำปา
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงสุภาพร คุณุ
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี หอมจำปา
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ชาวประสัน
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงอารีญา ปอมชายชม
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๗๖

นายชาญชัย มาญราช
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กชายธนากร วงค์คำหูม
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงชมภูนุช แพงสุข
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงชุติมา สารพล
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญโท

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงนำหวาน คำพู ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เจริญดี

๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงประไพรพร พ่ออามาตย์

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงยุพิน บัวระดี
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงรุจิรา อภัยโส
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงวีรญา โง่นลุน
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงอัษฏาภรณ์ จันทะแสง

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงกาญจมาศ แพงสุข
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายสิทธิพร จู่มา
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายณัฐพล โนนวงค์

๑๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กชายอัครเดช จากนอก
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๙๒

นายกิติศักดิ

์

ผลเจริญ
๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๙๓

นายโบนัส หามนตรี ๙/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๙๔

นายรัฐมุล บุญวัน
๓๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๙๕

นายอนุชิต เนตรกาฬ
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๙๖

นายณฐาฎา หาญเสนา
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๙๗

นายปรารถนา พรมจักขุ
๒๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๙๘

นายศราวุธ สุวรรณใจ
๑๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๒๙๙๙

นางสาวสุมิตา มุระสีวะ
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๖ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๐๐๐
นางสาวจุติพร ชัยสร

๒๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๐๑
นางสาวหทัยชนก เผ่นจันทึก

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๐๒
นางสาวมณิสรา นาตเสน

๒๔/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๐๓
นางสาวอำภาพร พุฒสุขขี

๒๒/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๐๔
นางสาวปาริฉัตร พรมจักขุ

๑๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๐๕
นางสาวปาริชาติ พรมจักขุ

๒๕/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๐๖
นางสาวศุภาวดี ชินจำปา

๑๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๐๗
นางสาวสุพรรษา ขันวงษ์

๒๗/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๐๘
นางสาวกาญจนศิริ ลำพุทธา

๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๐๙
นางสาวธนิตา เอียมศิริ

่

๑๘/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๑๐
นางสาววัชราภรณ์ ไทยทวี

๑๔/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๑๑
นางสาวกรธิกา เชือคำจันทร์

้

๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๑๒
นางสาวนิพาพร คำมุก

๒๒/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๑๓
นางสาวมาลีวรรณ์ วรรณศรี ๘/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๑๔
นายเกรียงไกร ผลทวี

๒๔/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๑๕
นายโชตกา เพ็ชรโสภา

๒๘/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๑๖
นายธิรพัฒน์ พรมแพง

๒๒/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๑๗
นายธีรวัฒน์ วิณโรจน์

๑๒/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๑๘
นางสาวชลลดา ดอนมืด

๑๕/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๑๙
นางสาวสุณิสา ดอนมืด

๒๗/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๒๐
นางสาวนงนภัส โฮมพิมพ์ ๙/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๒๑
นางสาวนารีรัตน์ กัวสิทธิ

้ ์

๘/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๒๒
นางสาววณิตา หามนตรี

๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๒๓
นางสาววิลาสินี พรมจินดา ๙/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๒๔
นางสาวฐิตินัน จำปารัตน์

๑๗/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายกิตติภณ มากะฐิน

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายธนภูมิ พรรณการ

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๒๗ เด็กชายศักดิสิทธิพิทัย

์ ์

เขจรสัตย์
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายไกรสิทธิ

์

เมืองสุวรรณ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงจรรยา ต๊ะรักษ์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงชลธิชา มงคล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงณัฐธิตา ไพสาร ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงพุทธิดา โง่นลุน

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงภัณฑิรา บุพศิริ

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ จงชิดกลาง

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๗ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงกลมชนก ทะสูนย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงนนภัทร บริบูรณ์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงภัทธิยา พรมสิทธิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงเกวลิน อะโคตรมี ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงชลลิสา สาขามุละ

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงฑิตฐิตา อินทรักษา

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงเนตรนภา ไชยเพ็ชร

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงพรชิตา อินทร์แพง

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงเยาวภา กลางเสนา

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงวิภาวดี จันทะนะ

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงสุชาดา แสนเลิศ

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงสุชาวดี แก้วปญญา ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงหยาดทิพย์ เมืองสุวรรณ

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงอภิชญา เมืองสุวรรณ

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงอรพิณ อินทร์แสง

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงสุชชาวดี ศรีระดี

๑๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงอธิฐาน เมืองสุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายจิรภัทร สมพร

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายชัยสวัสดิ

์

เกษมสุข
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายปรวีร์ บุดดีคำ

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายภูผา บุญประเสริฐ

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายศักดิษกร

์

ดอนมืด
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายศุกกรณ์ ดอนมืด

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายอดิสร ต้นอุ๋ย

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายอภินันท์ พูลทวี

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายอชิรวัฒน์ ธุระชัย

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนสาสวรรค์ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงพัชนิดา อินาลา

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงสิรินภา วลัยจัย ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ คำมุงคล

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ สิงหารินทาราม  

บก ๔๔๖๐/๓๐๖๔
นางสาวนิตยา ทองทา ๘/๓/๒๕๔๐ กศน.อำเภอบุ่งคล้า บึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๖๕
นางสาวดวงฤทัย ผลจันทร์ ๒/๘/๒๕๔๓ กศน.อำเภอบุ่งคล้า บึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๖๖
นายธนะวุฒิ ดรละคร

๙/๑๐/๒๕๔๓
กศน.อำเภอบุ่งคล้า บึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๖๗
นางสาวเบญจมาศ เรืองคุณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบุ่งคล้า บึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๖๘
นางสาวมยุรฉัตร โตดสี

๑๗/๙/๒๕๔๑
กศน.อำเภอบุ่งคล้า บึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ โคตรัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๘ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายทักษ์ดนัย วดีศิริศักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายธนภัทร บุญกว้าง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายธีรชาติ เชือคำจันทร์

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายนพภานุ พันธ์บุดดา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายสราวุฒิ พัฒธรรมมา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงกฤติยา ฤาแรง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงขวัญจิรา อะโคตรมี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พรมพุทธ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงพุทธิดา ดอนโสม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เหล่าสงคราม

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงสุพัฒตรา ผลโภชน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ พิมพ์โคตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงอภิรยา ดอนธาตุ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงอรณิชา โคตรซอดซ้าย

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงอาทิตยา สีทา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายกิตติกานต์ อินทร์ไกร

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายไกรวรรณ มัชฌิมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายไกรวิชญ์ แก้ววิเศษ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายไกรวิชญ์ มัชฌิมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายณัฏฐวุฒิ พิมพ์สุวรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มาลาศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายไตรภพ ลินทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายธนบดี รอดบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายนัฎฐนนท์ เดือนขาว

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายนัฐพงษ์ บุญเริม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายพิทักษ์ สีพา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พามี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ยีขอ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายวสุธร ไชยจำปา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายอนุวัฒน์ หงษ์พินิจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงกาญจนา จันทร์สว่าง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงชนิสรา หงษ์พินิจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงชุติมา ปุนหาวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงฐานวรรณ เหม็งสูงเนิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงนันทิชา อินทุวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๘๙ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงนิตยา ดอนมืด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงปยะธิดา บุตรพิลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงพรนภา พงศ์สิทธิศักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยเพ็ชร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายชนะพงศ์ โนนศรีชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายนราธิป มหา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๑๑

นายพงศกร วงศ์สุนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายพลพล ผลจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กชายภัทรวุธ ภาระไพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กชายรชานนท์ เหล่าทะนนท์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กชายวันชัย วงษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กชายอธิพงศ์ เหลียมเจริญ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ แท่นศรีลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา ประเคนคะชา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กหญิงอัญทิชา เสวะรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงนิตติยา เกิดศิลป

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงลลิตา สาสอน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงปุณยาพร บ้งทัด
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๒๓

นางสาวชนพิชา อินรักษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๒๔

นางสาวอรอุมา พรมจินดา
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๒๕

นางสาวเอมมิกา หนองเทา
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๒๖

นางสาวจุฑามาศ หม่อมพะเนาว์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๒๗

นางสาวเจนจิรา จันทะวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๒๘

นางสาวมนฑกานต์ สนองผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๒๙

นางสาวศศิวรรณ บัวหลวง
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๓๐
นางสาวณัฐริณี อะโคตรมี

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๓๑

นางสาวสุดาพร ยามดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๓๒

นางสาวฤทัยทิพย์ หนองเทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๓๓

นายภานุพงษ์ เหมสิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๓๔

นางสาวพร้อมเพียง โคตรรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๓๕

นางสาวภัคจิรา ไพสาร
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๓๖

นางสาวศิรินันท์ โคตะมี
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๓๗

นางสาวสุภัตรา นันทะถิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๓๘

นายสุรเชษฐ์ โคตรทองวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๓๙

นายนนทพัทธิ

์

เดชทะสอน
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๐ / ๑๐๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๑๔๐
นางสาวธมลวรรณ ราโชธร

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๔๑

นางสาวอรุณี พระสุราช
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๔๒

นางสาวศิริพร เจียมมี
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๔๓

นางสาววลัยลักษณ์ โดนโยธา
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๔๔

นายอภิชัย ชาติมนตรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๔๕

นางสาวศิริรัตน์ ศรีทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๔๖

นางสาวกานต์ธิดา จินนารักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๔๗

นางสาวกุลภรณ์ ศรีฤทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุ่งคล้านคร วัดบึงสาราษฎร์  

บก ๔๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงวรรณพา ดำเดียว
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โอทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายจารุเกียรติ กรมแสง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายชัยณรงค์ สุพร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กชายพระนา แยกโคกสูง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายวิทยา ศรีบุญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กชายสันติภาพ สังสีลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายอโนทัย จันบา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงชลธิชา เสาตรง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงชลธิชา มินตรศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงธัญชนก ชูโชติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงประภาพร เลิศผล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงปณฑิตา โตเลิศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงปยธิดา เคนคำพัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุธน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงพิมพิศา พรมพุฒ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงภัคจิรา เนืองภักดี

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กหญิงภัคจิรา ไตยวิภาค
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กหญิงอริสา โยธาพล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงอารยา อรกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กชายกิตติพงษ์ พันปองซอด
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายกุมภาพันธ์ หลักชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายชิตติพันธ์ อัญญะโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายณรงค์ ขันคุ้ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หารธงชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กชายธีรวัฒน์ อบมาสุ่ย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กชายนรินโท ทองเสียงเทพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๑ / ๑๐๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายนันทนัช พรมพันห่าว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายพงษ์ศิริ มีหลง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กชายพชรพล หลวงหลาก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายพีรวัส คำเชียงใหม่
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายพีราพัฒิ หลักชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายศุภเศรษฐ์ เรืองเมือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กชายโสภณวิชญ์ พหลทัพ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงจิระวรรณ วงค์ทะนี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงจุฑารักษ์ ดอนหา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงนภเกตน์ เพ็งบ้านซอด
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กหญิงปณิตา รักษาศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงพรรณพษา ตาติยะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงไพลิน กองการ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงสาวิตรี มีบุตรเสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ วงสาเนา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงอัจริยา ศรีหาวงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงอมรพรรณ มาลัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กชายกรวิชย์ สีดำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กชายคฑาวุธ บุญประคม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำด้วง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายชัยวิวัฒน์ อุดมไชย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายทัดชา สาระคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ บานไม่รู้โรย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายธรรมรักษ์ สีหา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายธัญวิชญ์ ชินวงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีสุภา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายพงศกร โดนโยธา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายพงศกร พันปองซอด

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายศราวุธ แก้วนารี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงขวัญชีวา เคนตากแดด

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงชดาพร เพ็งบ้านซอด

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงชลนณี ศรีภักดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงญาณิศา พิมคีรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงธัญเรศ เจริญวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงนภัสสร อุปพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๒ / ๑๐๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงบุษบา นพกิจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงปวีณา นาแพร่
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กหญิงพิมนภา ทองน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงพิยดา ถนัดไถ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กหญิงวนิดา นามมูลตรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ โทมถา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา ไสยกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงวิลาสินี อินทรโคตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายโภคิน ตาลอินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กชายวีรภัทร โกมาลย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงอัยยารินทร์ พิมไชย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงวรารัตน์ ปองนอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายรัฐพงษ์ สุทธิโคตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงเสาวรส สีบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายอัควิชญ์ คำภูษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงวราพร โชตะสี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงอนุสรา เอกตาแสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กชายไชยวัฒน์ นามแสงผา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กหญิงอัยการ คำสามาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงอรปรียา ขันคุ้ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงศิวภา กมุทรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายเตชทัต วงค์กอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงสุนันษา กะกุลพิมพ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล พรมพุทธ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงรุจิรัตน์ ปานสะอาด
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายศุภณัฐ วระแสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายศุภกิจ ไชยา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ภูปานดำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วเมิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงเกศธิดา รินทะลักษณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายเจษฎา ขันคุ้ม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายนราวิชญ์ สอนเสนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงชนินาถ อรรคบุตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายธนวัตน์ พลเสนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๔๔

เด็กชายทักษิณ บุญประเสริฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๓ / ๑๐๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงจีราวรรณ ทองธานี
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงธิดานันท์ พันกา
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กหญิงชลิดา ภูดีทิพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายศิลา โพธิชัยยา

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายกอบศักดิ

์

นาคะหงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายนัฐภูมิ โคตรปญญา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมวันดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายธนาวุฒิ ทองน้อย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายกฤษฎา แสนงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงธนัชพร ทองเหลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงมณีนุช บุตรสาระคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายคชินทร์ พลวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงชัญญา เกษศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงปนมณี เนาคำแพง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายขวัญชัย อ่อนตา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายปราชญาวุฒิ อุทปา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กชายธนพล แพงพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงชญานี เคนคำพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงชลชิชา รามพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประเสริฐอุ้ย
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๖๕

นายภูมินทร์ ใจเอือสิน

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๖๖

นายวุฒธนา ทองสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๖๗

นายสุดติพงษ์ พิมโคตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๖๘

นางสาวพัณณิตา สิงห์นำเทียง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๖๙

นายพงศกร แสงเลข
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๗๐
นางสาวจันธิมาพร ศรีสุภา

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๗๑

นางสาวณัฐชญา เค้าเงือน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๗๒

นางสาววรรณิษา แสนสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๗๓

นางสาวชลดา พันงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๗๔

นายอิทธิกร กัลยากา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๗๕

นางสาวมะลิวัลย์ แสนโบราณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๗๖

นางสาวสิริวิมล กาดนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๗๗

นายธนชล นะโพธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๗๘

นางสาวกฤษณา บุญคำภา
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๗๙

นางสาวปยะธิดา จำเริญโชค
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๔ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๒๘๐
นางสาวลฏาภา เนืองภักดี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๘๑

นายอดิศร พวยชารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๘๒

นายอดิศักดิ

์

พวยชารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๘๓

นายเขมรัฐ เสียงลำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๘๔

นางสาวสุภา แสวงทรัพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๘๕

นางสาวสุภัสสรา แสนกันยา
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร วัดทรายทอง  

บก ๔๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายชัยยาวุธ ผันทะยศ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายภูมิสวัสดิ

์

สายสมบัติ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายสมศักดิ

์

เปยวัน
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงนัฐชา ขุนแสน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงธนิษฐา ใจมัน

่

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงปรียานุช แสงสุวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายพีระพัฒน์ เรืองศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง

วัดสงครามประดิษฐ์
 

บก ๔๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ คณาทิพย์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายธนพงษ์ ใจหมัน

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงนริศรา ศรีสร้อย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายพงศกร เตโช
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงอัญธิดา เตโช
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายอิทธิพล สีรอด
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงอริษา บุญสอน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายวัชรพล อามาตย์มนตรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงพัชรา ส่องใส

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงเจนนี

่

อโคตรมี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายเอกธวุฒิ ปตติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงณัฐฐาพร ปะวะภูชะกัง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงนัสธิตรา คำไข่กา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงอัจฉรา ภูผิวขำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายวิริทธิพล

์

หมัดตุกัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายธีรภัทร จันทราช

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง

วัดสงครามประดิษฐ์
 

บก ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายกฤษณะ ปนใจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงนริศรา สีคันทอน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายดนุสรณ์ แวงวัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ โสระบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กชายณภัทร ลักษณะจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กชายกิตติภูมิ เสนาเสถียร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๕ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายอดิเทพ สุยราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กชายสรายุทธ พุทธกัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กชายธีระนัย โคตรสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ มุลลี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ สะแสงสาร

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

วัดสงครามประดิษฐ์
 

บก ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายวันเฉลิม โพธิอินทร์

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายบรรชิต อบเชย
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงชลิตวรรณ ชัยยะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงปนัดดา ริยะนิจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายพิสิษฐ์ พรหมทำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กหญิงณัฐพร ปตตาสังข์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงปยะฺธิดา วงศ์ดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงรัตนาพร สอนโพธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กชายคุณากร โพธิอินทร์

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายพินิจ พรหมทำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายสหรัฐ หันละคร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงธนภรณ์ อินธนูภัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงกนกพร วิชัยยนต์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงธีราภรณ์ กรวิรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ อินทนูไฟ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หันละคร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงอุมากร จันทร์ปญญา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายอัครชา กลไกร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายจิตรพล เขียวเทพ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงปยะธิดา บุตรสอน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายสมใจ ชัยวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
วัดสงครามประดิษฐ์

 

บก ๔๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายปฏิภาณ สมจิตรนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายอาทิตย์ สุวรรณบล
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงกมลวรรณ วงค์อินอยู่
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กหญิงกรกมล นันนิยงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงจิรัชดา โพธิศรี

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงชนิตา สเพียรไพร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงนนทกานต์ เจริญดีไพศาล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กหญิงภัณฑิรา จินดา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๖ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงวันวิสา ราษี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงสุชาดา ไตรคังคา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงสุปรียา สุวรรณพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงอภิชดา สาระบุตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายนพนันท์ แก้วกำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงกีตาร์ ทองโคตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงฑิมพิกา พลท้าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงทัศนมล บุญศรีเลิศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงเปรมิกา ภูกองไชย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กหญิงวันวิสา ทองยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงอรกานต์ ปุลารักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงเขมจิรา บุตรทีจักร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ไกรรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงสุจิตรา สารโยธา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กหญิงจิราพร บุญสมบัติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายตฤณ จุลนาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายธีรเดช แสงทองไชย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงไพลิน นามวงษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงศรีประไพ วิบูลกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงสุมิตตา ทุ่งคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงชนากานต์ อรกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงฐานิยา ทะนาชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงสุจิรา ทศรถ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี สิงห์งาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายณัฐศร แก้วมุงคุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายธรากร ขันอาษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กชายพัทธกานต์ ราษี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอมสมบัติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีรักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กหญิงจิราพร นวลจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงวริศรา อองตัน

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๘๑ เด็กหญิงศิริพรรณทิวา
เชือกุดรู

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ อยู่สุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงปุณิกา อองตัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ เมฆเสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๗ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายณัฐกร แก้วมุงคุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แปลงดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กหญิงกาญจนา สารจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงพนิดา ราษี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา นาควัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายก่อเกียรติ สีกา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กชายณัฐวงค์ ไทยแสนทา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายพลจันทร์ ถานโอภาส
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กชายลลิล ชีวาสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงประณัชฎา เพ็ชรต้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กหญิงวิจิตรา ศรีทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีโทมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงอภิญญา โพธิศรี

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

วงมิง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กชายองอาจ ณรงค์ฤทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายวิษณุ ประดับศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงนำทิพย์ นิลภู่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงอรปรีญา เขาไตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายกันตนพ บัวร่วง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงชนิษฐา พระภูมี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายพลพล พันพิลา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายธนาดุล ศรีเหล่าหลวง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายกิตติกุล สุวานนท์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายณัฐวัตร สืบนุช

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายธีรภัทร หลักทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายยุทธศิลป ศรีสูงเนิน

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๑๑

เด็กชายเหนือฟา พองพรหม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขสาเกษ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ ดวงตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงเบญจมาศ วารินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๑๕

เด็กหญิงปพิชญา ทุ่งมล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ การมงคล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงอินทิรา พัฒนะแสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงทิฆัมพร กลมเกลียว
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กชายณรงค์กร พดาเวช
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๘ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายธีรภัทร์ เกตุแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายธีรวัฒน์ นามวิเศษ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายอิสรา เย็นวัฒนา
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงสิริวัลย์ พรมกสิกร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีลาพัฒน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายอัคคเดช ยอดนำคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชูทองคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงปยวรรณ ดวงแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงพุทธิดา โสดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงเมภาวฎี ยืนนาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงลลิภัทร นนทะนำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กว้างขวาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงสายฝน บุญหล่อ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สอนใจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๓๔

เด็กหญิงอวัษฎา บุญพูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๓๕

นางสาวอุไรพร ลีเพ็ญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นามมาลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กชายเทวฤทธิ

์

พันธมิตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๓๘

เด็กชายธรรมนูญ เจือจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายนัฐวัฒน์ มหาวงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายปารเมศ ฮองตัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายพงศกร พัฒนวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กหญิงวรรณวิศา นามวันดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงณัฐพร โพธิขี

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงณัฐชนันต์ มืดพา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงศศิธร มาสูงเนิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๔๖

เด็กชายศราวุธ แก้วใส
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงบุญสิตา หอมหวน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงวรนันท์ ไกรรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงวิภาดา ปอมแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงอภิชา สารภาพ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายวีรวัฒ เหมือดนอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงกัลยาณี วงค์คำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๕๓

เด็กหญิงขัตติยา เสาะสมบูรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๕๔

เด็กหญิงนฤมล เด่นดวง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๙๙ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงสมฤดี เพ็งนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงสุนิสา ปวงสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๕๗

เด็กชายพงศกร ราษี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงญาณภัทร เกษรมาลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงญาณภัทร วงศ์ษาแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงณัฐวดี โตทรายมูล

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงนิตนภา คนแคล้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงเปรมปรีดา สิงเสนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงพนิตพร ใจสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กหญิงภานุมาศ เนตร์จันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายสิบปกร แท่นศิลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กหญิงวรัญญา เลาหะประภา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๖๗

นางสาวมนทิราลัย อ้นพรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๖๘

นายจักรกฤษณ์ คุณมี
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๖๙

นายณัฐพงศ์ กลาหงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๗๐
นายศิริวิทย์ กุลวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๗๑

นางสาวกณิกา แก่นท้าว
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ปกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๗๓

นางสาวธีรดา ซุยโพธิน้อย

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๗๔

นางสาวนำฝน หาระพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๗๕

นางสาวพินท์สุดา นาดอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๗๖

นางสาวพิมพ์ชนก คือประโคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๗๗

นางสาวศศิพร สีคุณไชย
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๗๘

นางสาวอารียา ศรีหานาด
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายธีรธัช มาลิชิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๘๐
นายอัสดา สิงเสนา

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๘๑

นางสาวธัญญารัตน์ ทองงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๘๒

นางสาวนิพาดา พิจารย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๘๓

นางสาววิชุดา ปางแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๘๔

นางสาวสุภาวดี ภูกองชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๘๕

นางสาวอรวรรณ ขันทีท้าว
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๘๖

นางสาวกัญญาวีร์ แร่กาสินธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๘๗

นางสาวอารีญา นาหิรัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๘๘

นางสาวชริญญา นาสงวน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๘๙

นางสาวธนัชชา สุวรรณโคตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๐ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๔๙๐
นางสาวพรพนิต มัชฌิโม

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๙๑

นายจตุรวิทย์ วรสุทธิพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๙๒

นายสุทธิชัย ไสยะลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงณัฐชยา นามวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๙๔

นางสาวปนัดดา คำนาทิพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๙๕

นางสาวธิญาดา บุตรพรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๙๖

นางสาวอุไรวรรณ ไพรเขียว
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๙๗

นายชัยธวัช ยางธิสาร
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายธนากร โสลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๔๙๙

นายอนัฐนันต์ โสชมภู

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๐๐
นางสาวพัชรินทร์ ศรีด้วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๐๑
นางสาวสุชาดา ชานุชิต

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๐๒
นายจักริน ทองอุ่น

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๐๓
นายธนวัฒน์ มะหิเดช

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๐๔
นายสฤษดิ

์

ไกรรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๐๕
นายสิทธิชัย ประเคนคชา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงกมลวรรณ ทางาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๐๗
นางสาวกัลยา สีวงวาด

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดวนใหญ่

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๐๙
นางสาวพรไพลิน แสงเดือน

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๑๐
นางสาวเพ็ญนภา มาลาสาย

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กหญิงมัศยา รัตนพลแสน
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๑๒

นายเจษฎา ราษี
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๑๓

นายพีระพัทร์ บาลโคตรคุณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๑๔

นายยนต์ทวี ขันอาสา
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๑๕

นางสาวจุรารัตน์ เจริญชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๑๖

นางสาวณริวัล พันธะปว
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๑๗
นางสาวทัศนาวรรณ ศรีทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๑๘

นางสาวนริศรา พวงสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๑๙

นางสาวนิรัชพร พรมวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๒๐
นางสาวเขมจิรัฏฐ์ ไพลินทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๒๑

นางสาววรรณนิสา สุมาลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๒๒

นางสาวจิราภา หอมสมบัติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๒๓

นางสาวศกุลตลา เย็นวัฒนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๒๔

นางสาวศิริรัตน์ เนาวรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๑ / ๑๐๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๕๒๕

นายคมกริช รุ่งเรือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๒๖

นายรัฐกิจจ์ ศรีสาร
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๒๗

นางสาวกุลกันยา สาพิมาน
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๒๘

นางสาวนิติญา หนูแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงวารุณี สังจังวาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๓๐
นางสาวสรารัตน์ ภู่เณร

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๓๑

นายธิติวุฒิ อินทร์ชัยยา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๓๒

นายกฤษดา บุตนาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๓๓

นายอุดมศักดิ

์

ศิริเคน
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๓๔

นางสาวกรรณิกา โพธิธง

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๓๕

นางสาวกาญจนา ออระศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๓๖

นางสาวชลธิชา นามวงค์ษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๓๗

นางสาวธนัฏฐา ปวงสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๓๘

นางสาวเนตรนภา รัตนพลแสน
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๓๙

นางสาวสุนิสา จตุเรศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๔๐
นายพุฒิพงศ์ กิณเรศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๔๑

นายศิษย์ราชา เศษรักษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๔๒

นางสาวกมลวรรณ จำปา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๔๓

นางสาวชนิดา อองตัน
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๔๔

นางสาวธัญรัตน์ ไชยจักร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๔๕

นางสาวพัชรินทร์ นนทะมาตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๔๖

นางสาวลลิตา อุ่นศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๔๗

นางสาวสุดารัตน์ ราษี
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๔๘

นางสาวอภิญญา คำภีดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๔๙

นางสาวกัญญารัตน์ นิลเลือนยศ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๕๐
นางสาวชวัลลักษณ์ สินชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๕๑

นางสาวเอมอร ศรีมีชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๕๒

นายอรัญ บุตรดา
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๕๓

นางสาวประภัสสร สีมูลทา
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๕๔

นางสาวมิลธิดา ไชยมาตย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๕๕

นางสาวสุรีรัตน์ ทองนุช
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๕๖

นางสาวชลิตา เสนานาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๕๗

นางสาวอำพร ไพศาล
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๕๘

นายปฏิพัทธ์ ยศม้าว
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๕๙

นางสาวจิรวรรณ หงษ์คำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๒ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๕๖๐
นางสาวชฎาพร ลามคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๖๑

นางสาวบุษบา ไพศาล
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๖๒

นางสาวพิยดา พรมเทศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๖๓

นางสาวดวงใจ ชนะบุญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๖๔

นางสาววิไลวรรณ เรืองหอม
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๖๕

นางสาวอมลวรรณ พรมวัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๖๖

นางสาวอังคษา ชัยปญญา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๖๗

นางสาวนุสรา เจริญพจน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๖๘

นางสาวอชิรญา โล่ห์ธนิกากุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๖๙

นางสาวสวิชญา นาเวียง
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๗๐
นายปรเมศร์ แดนอรุณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๗๑

นายพนมไพร ราษี
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๗๒

นางสาวธนภรณ์ ฤทธิวงค์

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๗๓

นางสาวปภัสรา คำมุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๗๔

นางสาวสุทธาวาท สุวรรณไตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๗๕

นายกาวิน ใจทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๗๖

นายวรเชษฐ์ แดนอรุณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๗๗

นางสาวชลธิชา มะแพน
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๗๘

นายรติยา ศรีสว่าง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๗๙

นายมงคล ทุ่งมล
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๘๐
นายยุทธนา ศรีแพง

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๘๑

นางสาวอิงอร พันปองซอด
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๘๒

นางสาวมุฑิตา กุระกัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๘๓

นางสาวพัชรินทร์ จินดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๘๔

นางสาวมณิสรา ทาสีลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๘๕

นายเชิดศักดิ

์

หนูแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๘๖

นางสาวนันทิตา ขันทะจำนงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๘๗

นางสาวรัชนีกร อยู่สุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๘๘

นายพงศ์ธร สายสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๘๙

นางสาวอรอุมา แก้วเทพ
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๙๐
นางสาวกนกอร อึงโพธิ

้ ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วัดอรัญญวิเวก  

บก ๔๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายจักรภัทร กองทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายไชยยันต์ ผาบผา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายนัฐวุฒิ ขันไสว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กชายทศพร ฉายอำไพ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๓ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายธีรเดช ศรีงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ก้อนแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กชายนันทพงษ์ คงพินิจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายพิสิษฐิ

์

พันอินจอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายนำโชค ชาธรรมมา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายพีระพัฒน์ นะโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ ฤทธิพูล

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายภาสกร จิตรพรมมา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายเมธัส บรรพต

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายวิทวัส บุญเลิศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายอัฎษราวุธ บุญบรรลุ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงกฤติยาณี มงคลนำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงจินต์จุฑา นระศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงจิตรานุช นระศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ถมปด

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงดวงวิภา แดงอ่อน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงทิพย์วรา พิเคราะห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงธนัชพร สามาอาพัด
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงวาริสรา เหลืองคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงวันนิสา รอดชืน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงสาริกา เคนคำพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงอภิชญา หล้ากันยา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงไอลดา โคตตะมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงอนัญญา บุญประคม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายชายชาญ กาเผือก

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๒๑

เด็กชายธนาวุฒิ ชนะมัจฉา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กชายนฤภร หมืนหล้า

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายยุทธชัย วงค์ษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีพุทธา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงขนิษฐา บุญมี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มูลแก่น
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงนิชาภา สุพร
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงปวีณา วารีย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงพัชราภา ชุ่มจิตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๔ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

กันพ่วง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๓๑

นางสาวคณิตา เคนคำพัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภูทอกวิทยา วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กชายรักษิต วินโรจน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กชายณัฐพงค์ สังข์สัมฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงปาลิตา ชะโรยสี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงอารรีรัตน์ บุญทัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กหญิงปนัสดา โยควัตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงจีระกานต์ พิศสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงช่อฟา แก้วเนตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายชัชวาลย์ วินโรจน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงสิริพร วงคำศักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงนันทิดา ภาษาดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงสิริณวัฒน์ หล้าเพ็งศีล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กชายกฤษติยะ ชะนะมาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กชายอภิรเดช เพชรนาค
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงสิริยากร ส่งเสริม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงอรอนงค์ วินากร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงปนัดดา คำดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงกิจรัตน์ดา พานจำลอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงดวงกมล วรรณ์โน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายสุรพงษ์ พะวันทะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กชายกิตติพงษ์ นามวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแสง วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๕๒

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สุวรรณศรี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงสุพรรณี ดวงแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงสุทราธิณี กิงดา

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงกุลลัดดา แข็งฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๕๖

เด็กหญิงกิตติมา เฟองกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายณัฐกร คำสะอาด
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายกฤษณะ สาพรเจริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ยางงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงศิริวรรณ แพงจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กชายณฏฐพล คำหมุน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กชายนันทยศ โกกระบูรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กหญิงชนิกานต์ อามาตสมบัติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๖๔

เด็กชายอภินัน ตรีประโคน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๕ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กชายศุภชัย มูลเวียงชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงพวรรณา จำปานิล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๖๗

เด็กหญิงอมรทิพย์ ชาติวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายจารุวัฒน์ ประทาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กชายสุรนาท ประทาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ประทาน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๗๑

เด็กหญิงสุนิสา วงษาหลง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 วัดโพธิชัยศรี

์

 

บก ๔๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กหญิงกรรณิกา พิมพ์ท่าโพธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กหญิงธนาภา ยอดมงคล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กหญิงถิรดา สันประภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๗๕

เด็กหญิงนันทิดา รุจิโพด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กหญิงจารวี ราชสีภูมิ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กหญิงอารยา ยานเรือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กหญิงปยะนุช พิมพ์โคตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๗๙

เด็กหญิงนัยชนก หอมแพงไว้
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ นันทา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายอนันต์ อนุรักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๘๒

นายเจษฎา จันทร์ลาภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๘๓

เด็กชายถิรวิทย์ คิดค้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายธนศิลป ชาวเหนือ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ข่วงทิพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กหญิงสุทธินันท์ บำรุงชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กหญิงอภิชญา สมฤดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กหญิงภานิตา ข่วงทิพย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายจิตรกร กอสุระ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายพฤษภา โคตรวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กชายมานัส ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายศตวรรษ ชัยสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

บก ๔๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กชายอัษฏาวุธ เหมะธุลิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๖ / ๑๐๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บก ๔๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายวิทวัฒน์ บุตรศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดจอมศรี  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบึงกาฬ  ๑๐๗ / ๑๐๗

้

http://www.tcpdf.org

