
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๓,๖๗๑ คน ขาดสอบ ๕,๒๔๔ คน คงสอบ ๘,๔๒๗ คน สอบได้ ๕,๕๘๗ คน สอบตก ๒,๘๔๐ คน (๖๖.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๐๐๑
นายเกรียงไกร กุดวงศ์แก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๒๕

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๐๒
นายโกวิท วรกา

๒๘/๐๗/๒๕๒๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๐๓
นายคงฤทธิ

์

ไชยทะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๑

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๐๔
นายคมสันต์ รูปพรม

๐๙/๐๗/๒๕๒๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๐๕
นายคุณวุฒิ เจริญท้าว

๑๔/๑๑/๒๕๒๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๐๖
นายจักรพงษ์ นาคประนิล

๒๔/๐๒/๒๕๒๙

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๐๗
นายจีรศักดิ

์

บุยอุ้ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๐๘
นายจีระพงษ์ เสนาสี

๐๕/๑๐/๒๕๒๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๐๙
นายชูชาติ อาภรณ์ดี

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๑๐
นายโชคชัย แสนพพล

๑๑/๑๒/๒๕๒๕

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๑๑
นายณัฐภูมิ จูมแดง

๑๔/๑๐/๒๕๓๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๑๒
นายเดชา ฮาดทะวงค์

๒๔/๐๑/๒๕๓๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๑๓
นายทวีวัฒน์ คำตังหน้า

้

๒๑/๐๒/๒๕๒๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๑๔
นายทศพร หาญมนตรี

๑๙/๐๕/๒๕๑๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๑๕
นายทองแดง เฉิดทรัพย์

๒๘/๐๑/๒๕๐๘

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๑๖
นายไทยรัตน์ เกือกูล

้

๒๔/๐๑/๒๕๑๘

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๑๗
นายนัฐพงษ์ โคตะวีระ

๒๘/๐๙/๒๕๒๔

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๑๘
นายบรรเจิด ศรีอาวุธ

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๑๙
นายบัญชา นิวงษา

๐๙/๐๔/๒๕๑๘

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๒๐
นายบุญมี ลามคำ

๐๘/๑๑/๒๕๑๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๒๑
นายประครอง ประกิง

่

๒๒/๐๘/๒๕๒๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๒๒
นายประวิทย์ ลัทธิลม

๐๘/๐๕/๒๕๓๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๒๓
นายประสิทธิ

์

ขัดจำปา

๒๒/๑๒๕/๒๕๒๙

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๒๔
นายภานุพงษ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๓๑

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๐๒๕
นายภูชงค์ คอนเล็ก

๒๐/๐๒/๒๕๒๔

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๒๖
นายภูวดล รัตนโคตร

๐๒/๐๗/๒๕๓๒

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๒๗
นายรุ่งโรจน์ เพียสา

๒๗/๑๑/๒๕๒๒

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๒๘
นายรุ่งฤทธิ

์

คำตังหน้า

้

๒๘/๐๘/๒๕๑๙

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๒๙
นายรุ่งเสน่ห์ พลไชย

๑๑/๑๒/๒๕๑๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๓๐
นายเรวัฒน์ วังมลหม่อม

๒๘/๑๐/๒๕๒๙

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๓๑
นายวงเดือน โทอาสา

๒๑/๐๒/๒๕๒๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๓๒
นายวรากรณ์ นานาวัน

๐๒/๐๕/๒๕๒๒

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๓๓
นายวันนา อ้วนอินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๒๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๓๔
นายวิโรจน์ ธิลาขันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๐๙
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๓๕
นายวีรชัย แสงอุ่น

๑๙/๐๙/๒๕๓๘

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๓๖
นายวีระศักดิ

์

นาเตย
๒๒/๐๓/๒๕๒๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๓๗
นายวีระศักดิ

์

อินทร์ศรี
๒๐/๐๓/๒๕๒๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๓๘
นายศักดิณรงค์

์

อินอุเทน
๐๗/๑๑/๒๕๓๔

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๓๙
นายศาสตรวัฒน์ วุธรา

๐๑/๑๐/๒๕๓๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๔๐
นายศุภชัย ลาสุด

๐๒/๐๙/๒๕๒๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๔๑
นายเศรษฐวิชน์ เจิดจำรัส

๒๑/๐๘/๒๕๔๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๔๒
นายสถาพร โคตุมล

๐๖/๐๘/๒๕๔๐
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๔๓
นายสมควร สิทธิจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๒๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๔๔
นายสมพง แปลงแสน

๒๔/๐๒/๒๕๓๒

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๔๕
นายสาธิต นาวาพนม

๒๑/๐๔/๒๕๓๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๔๖
นายสุจริต ทวิมาศสุขศรี

๒๑/๐๑/๒๕๓๒

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๔๗
นายสุรเชษฐ์ ทิพชาติ

๑๓/๐๗/๒๕๒๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๔๘
นายสุริยา ภูคงนำ

๒๔/๑๐/๒๕๒๒

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๔๙
นางสาวจีน แก้วหนองปง

๐๘/๑๒/๒๕๐๑

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๕๐
นางสาวใจเพ็ชร แสนพงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๒๒

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๕๑
นางฉวีวรรณ พรมพินิจ

๓๐/๐๓/๒๕๑๒

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๕๒
นางสาวฉวีวัล บุตรสุวรรณ

๒๔/๐๖/๒๕๑๑

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๕๓
นางฉันทนา ภูจิตร์คำ

๒๖/๐๔/๒๕๒๕

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๕๔
นางสาวชลนภา ลุยคิวนูเนส

๐๖/๐๖/๒๕๒๐
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๕๕
นางสาวทนาวัลย์ นันศรีทอง

๑๑/๐๗/๒๕๑๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๕๖
นางทองใบ พาเสน่ห์

๑๙/๐๖/๒๕๐๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๕๗
นางสาวทัศนีย์ อุประ

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๕๘
นางสาวธิติยา ไชยสิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๓๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๕๙
นางสาวนายิกา อารยะศิลปธร

๐๕/๑๑/๒๕๒๕

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๐๖๐
นางบุปผา ศรีมีชัย

๒๙/๐๘/๒๕๐๙

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๖๑
นางประนอม โวหาร

๑๘/๐๖/๒๕๐๙

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๖๒
นางสาวปุณยนุช ศิริบุตร

๐๓/๐๔/๒๕๓๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๖๓
นางสาวพนิดา จันทาศรี

๑๗/๐๖/๒๕๓๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๖๔
นางพรสวรรค์ อังกาสี

๐๖/๐๘/๒๕๑๘

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๖๕
นางสาวพัฒนา คำไสย์

๑๐/๐๔/๒๕๐๘
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๖๖
นางเพชรไพลิน วรกา

๒๑/๐๘/๒๕๒๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๖๗
นางเพิน ทองปว

๒๕/๐๙/๒๕๐๔

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๖๘
นางสาวภัทรา วิถาระพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๓๑

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๖๙
นางมาลา โสสุทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๒๕

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๗๐
นางสาวมิรา สหจิตตา

๒๑/๐๙/๒๕๓๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๗๑
นางสาวยุรีย์ วงค์ษา

๒๒/๐๙/๒๕๓๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๗๒
นางสาวเยาวภา ใครบุตร

๐๕/๐๕/๒๕๓๔

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๗๓
นางรอง พลนาค

๐๔/๑๐/๒๕๐๖
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๗๔
นางสาวลอน คำเคน

๑๐/๐๙/๒๕๑๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๗๕
นางสาวรัชนก อินธิกาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๐
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๗๖
นางสาววิจิตรา ชันน้อย

้

๐๖/๑๒/๒๕๑๙

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๗๗
นางสาววิภาดา ภูตาโคน

๓๐/๐๔/๒๕๓๑

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๗๘
นางสาววิภาดา นาโควงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๐
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๗๙
นางสาววิยุดา จินดาพรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๑๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๘๐
นางสาววิริยา

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๐๔/๑๐/๒๕๒๙

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๘๑
นางสาวเวณิกา อุตศาสตร์

๒๔/๐๓/๒๕๓๙

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๘๒
นางสาวศิริพร สมสะอาด

๑๔/๐๙/๒๕๒๗

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๘๓
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สระคู

๐๑/๐๔/๒๕๒๕

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๘๔
นางสว่าง สุวรรณไทย

๓๐/๐๕/๒๕๐๙
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๘๕
นางสาวสำลี คงธรรม

๐๑/๐๒/๒๕๑๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๘๖
นางสีพันธ์ ศิรินาม

๒๓/๐๙/๒๕๐๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวสุดารัตน์ ทาฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๓๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๘๘
นางสาวสุนิสา สุขสวน

๑๔/๐๕/๒๕๔๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๘๙
นางสาวสุพัฒรา นาชัยธง

๑๑/๐๔/๒๕๒๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๙๐
นางสุรางคณา ศรีสมบัติ

๑๓/๐๘/๒๕๑๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๙๑
นางแสงอรุณ รางศรี

๐๘/๐๑/๒๕๐๖
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๙๒
นางสาวอรนุช นามผา

๐๔/๑๑/๒๕๓๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๙๓
นางสาวอุลัยศรี บุญเรืองจักร

๑๓/๑๒/๒๕๓๑

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๙๔
นางอุษา พรมชาติ

๒๑/๐๑/๒๕๓๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๐๙๕
นางสาวนงลักษณ์ งันลาโสม

๐๗/๐๙/๒๕๓๐
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๙๖
นางสาวอุไรวรรณ สีกุดหล้า

๒๓/๐๙/๒๕๓๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๙๗
นางสาวพยอม เปาวะนา

๒๓/๐๙/๒๕๒๓

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๙๘
นางสาวมารศรี ผาใต้

๑๖/๑๐/๒๕๑๔

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๐๙๙
นางสาวกรรณิกา น้อยนาง

๒๕/๐๙/๒๕๓๖

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายกฤตภาส มาตะรักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายกฤษณะ พรมส่วน

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงขวัญข้าว เหลาพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงศิริวรรณ มาตรักษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงอนิษรา ไชยลพ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายณัฐนนท์ ปราณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๐๖
นางนิตยาพร คำทะเนตร

๐๑/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงณัชชา อ่อนสุระทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงนัฐพร สัพโส

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงปรางทิพย์ วรรทวี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงปุญญิสา ศรีสร้อย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงพุทธิพร ศรีสร้อย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงรัตติยา พรมมี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงกชพร นันทเขต

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ขีดเข็ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงจันทนิภา เกตุโก้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายณภัทร์ สวนโคกกรวด

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายภทรดนัย บุตรเพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงอุมากร ศรีสร้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงศันศนี ประสมคุณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา ทีอร่าม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงเมทินี เหลาพรม

๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงกัลยณัฐ สังข์แดง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงกุลธิดา เสนาชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงจิตรลดา ไดรยศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงจิราภา กรมแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กองโพธิชัย

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายจุลจักร แสนมา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายทวีวัฒน์ เมืองมุงคุณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายธนกฤต ปาลือชา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายธนชัย นีละสมิต

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายธวัชชัย ระวิชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงธัญชนก พรหมพิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายนนทพัทธ์ สายสุด
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายปฏิภาณ กองโพธิชัย

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงปาริชาติ สุขสวน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายภูมิภัทร์ ปาละรีย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงรัญชยา ศิริวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงวิภาดา ดำทองคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายศักรินทร์ ตะเคียน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายสราวุฒิ สังกิจ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยสมภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์อนุ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายอมร คำศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายอัษฎาวุฒิ สมหมัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายพีรพล คำศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายภาณุพงษ์ คำศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ คำศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายณัฐพงษ์ คำเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายนฤนาท หาญยงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงปนัดดา วันดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงปวีณา สุขะไชยะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายปาลิต สิงห์ยาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายวายุพักษ์ ศรีคราม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายอนุชา เจริญมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงรุจณิชา หวานเสนาะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงวรัทยา ฐานทองดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายเพชรกล้า ศรีคราม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายชัยณรงค์ เหลาเลิศ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายชาคริต สวนดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร สระแจ้งตูม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายปญญา นิยม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงปาริชาติ สุไผ่โพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายภูริ ธิสาคร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงลักขณา โน๊ตสุภา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงวราภา โพยพา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ไม้แสนดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายสถาพร เชือคำฮด

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายสิทธิพร ง่ามขวา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายสิริวัฒน์ รวบรวม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงสุชาดา เสนาชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงอรยา แก้วจันดา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงอริสรา จักรพิมพ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงเมย์วิษา ปุณประวัติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ซึมเมฆ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงขวัญชนก จันทร์พิพัฒน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายชาญชัย ขำแปง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงญาณิศา ศรีคราม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงธิดาวรรณ อุ่มภูธร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงนัฐลิกา ศรีคราม

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายประจิม โทษาธรรม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงประภาภรณ์ อุปพงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงปาริฉัตร มะณีรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงพัชราภา เกรียรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายภูวนาท ประทุมมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ดวงคุณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายวชิระ โสประดิษฐ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงวริศรา หมืนแพน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงวสุธิดา ศิริจันทพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายวาที ไม้แสนดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายวิษรุต เกษมสานต์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงสิริกัญญา อุ่มภูธร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงเฟองนภา อุปพงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายโอภาส ปองรักไสย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงกนกพร มิงขวัญ

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายกิตติพงษ์ ทีนัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงกุลณัฐ สุวรรณพรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงปาริฉัตร ชมมุกดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายพันธมิตร สุขทวี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงศิริพร ไกรษรวงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายศุภรัตน์ ปทถาพงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายสิรภพ ไกรยวงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายสิริชัย ลีคำงาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงสุนิสา ชัยบุรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายอณุวัฒน์ ย้อยดวงชัย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ ย้อยดวงชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายอภิรัตน์ สุวรรณราช

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงอาริสา วิลาจันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงโชติรส เปนบุญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ไกรยวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายชยานันท์ รวยทรัพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายนันธวัฒน์ ประทุมมาศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายนิพนธ์ สิงห์พรมมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงบุศรากร เชือพันธุ์

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงปนัดดา สาระชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายพลากร พรหมชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ หมืนแพน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงฟาใส วงศ์งาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงมัลลิกา คำชมภู

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายวทัญู รักพินิจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงเสาร์วรศ พิชัยคำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงพรนภา โภสาราช

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงศศิธร อินคูณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายจักรพงศ์ แสงใสแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายกล้าหาญ โสภาพ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายจักรกฤษ ตระกูลมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายชนาธิป ศรีทิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายตะวัน พัดลม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายธนพนธ์ พาพานทาง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายปยะ คำบุญมา

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงพรภิมล ประพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ นางาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายรัฐภูมิ เลิศวิจิตรโสภณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายวัตชนะชัย ลีคำงาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เสราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายอนุสิทธิ

์

ศรีไมล์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีเทียน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายโชคอนันต์ แสนสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายกรกต แถมสมดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายกฤษฎา สุนทโรวิทย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงชาลิสา พุฒแดง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงพรรณวิณี ชุมปญญา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงพัชรา ไชยตะมาส
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงมุทิตา ศรีรักษา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงรัตติกาล หาญมนตรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายวรชัย แก้วอ่อง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงศิริพร สุมังคะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงอรนภา สีอุบล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายคมกริช จักรพิมพ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงนิษาชล วงค์อนุ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายประสงค์ จันทร์แก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงปวิณา จิตหงษา

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๕๒
นางสาวนาถนภา พันธ์ชัย

๓๑/๑๐/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๕๓
นางสาวประสงค์ ชุมปญญา

๑๔/๙/๒๕๒๑
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๕๔

นายวสันต์ นามมุงคุณ
๒๖/๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๕๕
นางประเพ็ญ ปญญาประชุม ๑๐/๕/๒๕๐๗ กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๕๖
นางสาวกัญญา แสนภูวา

๒๑/๑๒/๒๕๐๑

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๕๗
นางสาวสุพัตรา อ้วนอินทร์ ๙/๗/๒๕๔๑ กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๕๘

นางสาวชลดา ลาดำ
๙/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๕๙
นายพุฒิพงค์ ตะไลชัง

่

๖/๔/๒๕๑๕ กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๖๐
นางสาววันวิภา แสนภูวา

๑/๑๒/๒๕๓๓
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๖๑
นางสาวจินตหรา พลไชย

๑๔/๑/๒๕๓๓
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๖๒

นางยุวธิดา พลทัน
๑๒/๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงชลธิชา นามเพ็ง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายชานนท์ พรมเมือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงณัฐณิชา โทวะดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ทาวังราช
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงณัฐวดี โคตรจำปา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงดวงณภา พรมเมือง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายนิติกานต์ คำสงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงประสิตา วงค์บาตร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงปราริชาติ เกตุแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงพรชิตา พรมเมือง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายภูวิน อินธิกาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงมลิวรรณ์ ขวัญยืน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายรัฐภูมิ สินสวาท

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงสิริประภา อินทร์พิมพ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายจิระพันธ์ สอนระวัตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงชญาพัตร์ แก้วสอนดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงชฎาพร ชมชายผล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงชลธิฌา ทาวังราช

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายณัฐนนท์ พรมเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายทวีชัย พรมประศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงนันทิดา โทวะดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงปรียาพร จันทรังษี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงมณีวรรณ ต่ายเนาว์ดง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงลลิตา โทวะดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายศรัณย์ นาหมืนหงษ์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายศักรินทร์ พรมเมือง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงสุนิตา พรมเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ถาปนแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงแก้วตา จักพิมพ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีธิราช

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

หล่าชาญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงอาภาพร เพียลาดไหล

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงสุจิรา สุมนนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำตัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายภุมรินทร์ ไขไพวัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายกวิน ไวทยวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายชัยชนะ สร้อยมาลัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงญาธิชา อ่อนก้อน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายทวีโชค ฮามพันเมือง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายธนภูมิ สมปาง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายพรชัย ผลมะลี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงพัชริดา หอมแสนศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สองเมือง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายเอกภพ วงศ์สกล

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงกรพิน เพียลาดใหล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงจิรัชญา ไวทยวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายจีรวัฒน์ โคตรธรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงอรัญญา พวงทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงพัชราภา งอยผาลา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายภูผา โคตรธรรม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงอลิชศรา วงศ์เตชะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงอิษยา บุตราช

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๑๕
นายเกริกชัย เกตุปาน

๑๒/๐๓/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๑๖

นางสาวจรุงศรี โฮมวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๑๗
นางกลินสุคนธ์

่

กาญจนศร
๒๔/๐๖/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๑๘
นางนันทรัตน์ ไชยบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๑๙
นายนิพนธ์ ไชยบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๒๐
นางสาวเบญจวรรณ ถามาตย์

๒๑/๐๔/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๒๑
นางสาวหนึงฤทัย

่

จงใจ
๑๒/๐๘/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๒๒
นางสาวปยธิดา กลินน้อย

่

๐๗/๑๑/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๒๓
นางสาวอรอุมา สลางสิงห์

๑๖/๐๙/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๒๔

นายพิพัฒน์ หาญมนตรี
๐๒/๐๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๒๕
นายวิระชัย อัศวาวุฒิ

๒๘/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงกนกพร จันทรังษี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายกฤษณะ จันทนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายกวีศักดิ

์

จันทรังษี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงกัญทิมา พรมเมือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นันทะสุธา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงจรุวรรณ มุนทองสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงจามจุรี วันนาพ่อ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงจิราพร แก้วเนตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงชนาภา เชือคำเพ็ง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงต้นข้าว บุระเนตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายธนภัทร แก้วคำแจ้ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายธนากร พรมลา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายธนากร แย้มขำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายธานี แก่นปดชา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุวรรณฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงพิชญา ปดกอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงพีรยา ทศแป

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงศศิลินี ทามนตรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทรังษี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ช่องวารินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทรังษี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงชมพูนุท นิดสีลาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสุธรรม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงนิรชา ศรีจูมลาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงนำทิพย์ มูลประเสริฐ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายปติภัทร จันทรังษี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงพรนภา ไขลายหงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายภัทรพงษ์ จันทรังษี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ คำสงค์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงมลฑกาญจน์

พรหมเมือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายยุรนันท์ จันทรังษี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายรัฐภูมิ เหมเมือง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายรัตนโชติ โพธิพรม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงรุจิรา มิยะพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงรุ้งทอง บุระเนตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายลิขิต จันทรังษี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงวารุณี ทีมา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงวินุตตา มาลีปา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงศรัญญา ใจกลาง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายศิวัฒน์ จันทรังษี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายสรศักดิ

์

ใจทัศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา ทาแสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงสุจิตตา นนท์สะเกตุ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายสุดสาคร กุตระแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายสุภัทร คุณมี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงสุภาพร ขุมเงิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงสุภาพรรณ ขุมเงิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายอนุภัทร สุดพังยาง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายอภิรักษ์ มูลทองสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ไขลายหงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทรังษี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำสงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายเกรียงไกร พรมเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงนำทิพย์ กุลสอนนาน

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายชาญชัย หนองระสาน

๑๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายเอกพล วงศ์พา

๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา เทพทัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงญาราภรณ์ ศรสังเขป

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายธวัชชัย อุปชาคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงนพรัตน์ วินบาเพชร

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายภูวดล พลวงค์ษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงวนิดา กองโพธิชัย

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วินบาเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงจุฑามาศ กองโพธิชัย

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงนุชจรีย์ พลวงค์ษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงวานิสสา สุนทร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายพงษ์นภา พลวงค์ษา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายรัชชานนท์ พิมดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายเดชดนัย วงศรีลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงแอนลิสา พวงพันธ์อวน

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงกนกอร พลวงค์ษา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายจีระภัทน์ แสนเมืองมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ศรีลาภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายธนากรณ์ พงษ์สิงห์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เนืองยางศรี

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงภัสฉณี สอนระวัตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายศิริศักดิ

์

บุญบุรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายอนิวัฒน์ เบ้าหล่อ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงอภัสรา สอนระวัตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงอาริชา แสนเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงเพชราภรณ์ วงค์ศรีลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายภากร วงศ์ศรีลา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายจตุภูมิ ยะไชยศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายธันวา เทียงนนดา

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงปนัดดา นามหนวด

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ วงค์ถามาตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายอภิรเดช พันธุ์ออน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงอัมพิกา วงค์จันทะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงกัลญารัตน์ เชือคำเพ็ง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงกุลณัฐ สาลีโท

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายจักรพันธ์ วงศ์เครือศร

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายสุเมต เทอำรุง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายอติชาติ วงค์เครือศร

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงอาทิตญา ปุมเปา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงฉัตรชนก ชมชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงชลธิชา นามอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงชลธิชา เพิมสารีกิจ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายชาญชัย ถามาตย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายดนุชา พัฒยา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายธนกฤต อินสนิท
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงธาลิกา เสนสิทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงบังอร ผายประเสริฐ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายปฏิภาณ โคตรธรรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงพนิดา วาดเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ ยิวคิม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายรัฐภูมิ เสนาคุณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงวรรณิกา สมฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายสรยุทธ ลีลาไชย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงสิริยาพร นาคสิงห์ทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุกัญญา หล่าชาญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พิมพ์สมแดง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันวุฒิ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายเจษฎา งิวพรหม

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงเนฐิตา ไชโย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงกานดา ไชยชมพา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายคฑายุทธ์ ชัชวาลย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายณัฐพล ฮามพันเมือง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายธนิสรณ์ สุขยิง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงปนัดดา แก่นปดชา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายปรเมศวร์ มูลไทย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงพรรณษา แซงรัมย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายภาณุพันธ์ ใจทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายภาณุภัทร เจียมไพเราะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงมณีฉาย กรพันธุ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายกิตตินันท์ นนสะเกต

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายณัฐภูมิ นิดสีลาย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงณัฐสุดา พรหมดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายนครินทร์ เคนพิทักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ชาวสวน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงพัชรธิดา ยะไชยศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายภานุพงษ์ คำสงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายรพิภัทร สำราญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายศาณวุฒิ บูรพา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายอนุชิต โทอาสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงอัจฉรา นนท์ภายวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงณัฐธิชา ดวงแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงทิพย์อักษร บุญบุตตะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงนริศรา คำสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงนิรมล เมณฑ์กูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงนีรภัทร ศรีหนองห้าง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงพรไพลิน ผิวเดช

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ก้อนกงไกล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ ผาใต้
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงอรกมล ติสันเทียะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายอัษฎาวุธ นิดสีลาย

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงกนกนภัส โคตรธรรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ แพงแซง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงกนกอร ภารประดิษฐ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงกมลพรรณ อุดมบุญศิริ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรมน้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กำเกียง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขขัง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงกานต์ทิตา นาคะจารย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงกุลณัฐ ฮามพันธ์เมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา วงษ์จันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงจันทร์ธิดา ภูวงค์บัติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ใยพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงจิรวดี นารินรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไชยา

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงชณิกา นามเนาว์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงชลิตา อ่อนชืนชม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายณรงค์เดช โว้วงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา หาญฉวะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงณัฐฑิพร พรามณีย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงณัฐพร ศรีคำดอน

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงณัฐริกา ยอจำปา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กิตติชัยวัฒนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ยตะโคตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงดวงพร มีผล

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายทินกร นาโควงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงทิพรัตน์ เภาโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายธนากร โคตรผาบ

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงนงลักษณ์ ศรีนารัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายนวมินทร์ นามวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงนันธิดา นิครหล่อน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงนาตยา จันทะลุน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายนิธิกร อินทร์เพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงบุศยมาศ วงค์เตชะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงปริชาติ สงดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงปวิตรา สาระรม

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงปาริเนตร ประทุมพร

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงปยธิดา หมืนมา

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายพงศธร ประทะมาตร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายพงษ์เลิศ พรหมโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงพรทิตา ชานุชิต

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงพรนิภา หาญจำปา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายพลวัฒน์ เกวใจ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงพัชรา กรพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงพิยดา ม่อมพะเนาว์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕ / ๑๖๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงพีรยา ชนะชัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายภคพัฒภูมิ ธรรมนันท์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ แสนเสน

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายภูธเนศ กิวลาดแยง

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงภูษิตา คะมุง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงลลิตา ร้อยต๊ะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงวรธิดา ธุระพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงอติตา หาญมนตรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงอนุชสา จ่าวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงอนุสรา จ่าวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงอรวรรณ สหจิตตา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงอังกราบต์ นงค์แสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงอารียา บุระเนตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงอุบลวรรณ์ เทียมดวง

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายเดชพนต์ พังแสงสุ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ แพงแซง

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายเพชรชรัตน์ สอนคะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงเยาวเรศ มุลทาเย็น

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๓๓
นายกฤติพงษ์ สุภาจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๓๔

นางสาวกัญญาณัฐ สอนสูญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๓๕
นางสาวกัลยา คุณปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๓๖
นางสาวขนิษฐา หาญจำปา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๓๗
นางสาวจรรญานิล กรพันธุ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๓๘

นางสาวจิรดา พรมมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๓๙
นางสาวจิรัชญา นนท์สะเกตุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๔๐
นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์จันทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๔๑
นางสาวจุฬาลักษณ์ นุกานนท์

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๔๒

นายฉัตรชัย ยุทธเก่ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๔๓
นางสาวชนาภา บุญพินิจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๔๔
นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๔๕
นางสาวชลดา ฮาบสุวรรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๔๖

นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๔๗
นางสาวชุติมา ภูมีช่อ

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๔๘
นายณรงค์ศักดิ

์

ทาวะรัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๔๙
นางสาวณัฎฐาเนตร ไชยงาม

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๕๕๐
นางสาวณัฐกานต์ มุงธิสาร

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๕๑
นางสาวณัฐกานต์ วงศ์กาฬสินธุ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๕๒
นายณัฐพงษ์ คำสงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๕๓

นางสาวณัฐริกา วงศ์ประชา
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๕๔
นางสาวณัฐวรรณ ผ่านสุวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๕๕
นายณัฐศาสตร์ มุงคุณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๕๖
นางสาวดลนฤมล ยืนมายุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๕๗

นางสาวดาริกา ดีฝายมาตย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๕๘
นายตระกูล ฆารพล

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๕๙
นางสาวทักษิณาพร ชัยหมืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๖๐
นางสาวทิพนาถ พงษ์หนู

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๖๑

นางสาวทิพย์มณี แสงพรหมชารี
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๖๒
นายธนกร ญาติโสม

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๖๓
นางสาวธนัชชา คำตะลบ

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๖๔
นายธนากร ศรีนาค

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๖๕

นายธีรวุธ งอยภูธร
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๖๖
นายธีระภัทร์ จิรจารุกิตต์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๖๗
นายธีระวัฒน์ วงค์ดวงผา

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๖๘
นายนนทกร สุมังคะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๖๙

นางสาวนภสร วงค์นาตาล
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๗๐
นางสาวนภัสวรรณ ลาแสง

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๗๑
นางสาวนภัสสร ทาวะลุน

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๗๒
นางสาวนิรุชา แก้วกงพาน

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๗๓

นายนุกูล ดงภูยาว
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๗๔
นางสาวนุจรีย์ ปากดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๗๕
นางสาวปภัสสร กิมอินทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๗๖
นางสาวประกายแก้ว โพธิโคตร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๗๗

นางสาวประภัสสร ศรีมุกดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๗๘
นางสาวประภาวลิน สายมาลัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๗๙
นางสาวปริฉัตร ใยลีอ่าง

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๘๐
นางสาวปริชาติ ทับทิม

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๘๑

นายปริเชษฐ เผ่าสุทอ
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๘๒
นางสาวปรียานุช วงสีดา

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๘๓
นางสาวปรียาภัทร บุญทอน

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๘๔
นางสาวปยะฉัตร ปลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๕๘๕
นางสาวปยะธิดา เดชธิสา

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๘๖
นางสาวผกาแก้ว ทาวังราช

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๘๗
นายพงศ์พันธุ์ จูมศรีสิงห์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๘๘

นางสาวพนิดา นนท์ไพรวัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๘๙
นางสาวพันธมวดี โมรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๙๐
นายพิทักษ์ดนัย ยืนยิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๙๑
นายพิริยกร ภวภูตานนท์

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๙๒

นายพีระพล มิตพมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๙๓
นางสาวพุทธรักษ์ ลืออ่อนดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๙๔
นายภควัฒน์ วัฒนธีรางกูร

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๙๕
นางสาวภัครมัย มุงคุณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๙๖

นางสาวภัชชิรา ไชยบุญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๙๗
นางสาวภาสินี กงแก่นทา

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๙๘
นายภูธเนศ วงค์เตชะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๕๙๙
นายภูมิมินทร์ ไพศาล

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๐๐
นางสาวภูรดา สาวงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๐๑
นางสาวมาริณี อินธิกาย

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๐๒
นางสาวมุทิตา ไขยไพรวัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๐๓
นายยศกร กางทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๐๔
นางสาวยศวดี ฮ่มปา

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๐๕
นางสาวยุคลธร พังแสงสุ

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๐๖
นางสาวรัชนีกร นนต์สุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๐๗
นางสาวรัชนีกร สรัคคานนท์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๐๘
นางสาวรัตชนก พรมรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๐๙
นางสาวรุจิรา พรมพิลาด

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๑๐
นางสาวรุจีรัตน์ รัตนาแพง

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๑๑
นางสาวรุ่งอรุณ แสงพรมชารี

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๑๒

นางสาวลดาวัลย์ พรมกาวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๑๓
นางสาวลลิตา โพธิโคตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๑๔
นางสาววรรณษา อัศวาวุฒิ

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๑๕
นางสาววรีญา อุตรศาสตร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๑๖

นางสาวอัปสร กงลีมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๑๗
นางสาวอัปสร ราชราชา

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๑๘
นายอัมรัตน์ มิตพมา

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๑๙
นางสาวอัศนีย์ ร่องวารี

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๖๒๐
นางสาวอาทิตยา สู่สุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๒๑
นางสาวอารยา คำภูษา

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๒๒
นางสาวอารยา เสนสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๒๓

นายธวัชชัย อุปพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๒๔
นางสาวธัญญารัตน์ หมุนทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๒๕
นางสาวปรียาภรณ์ เมษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๒๖
นางสาวปลายฟา เขียวสิงห์

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๒๗

นางสาวปวีณ์ธิดา ดาโอภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๒๘
นางสาวปชญนี เหล่าหาโคตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๒๙
นางสาวปญยาพร จูมสีสิงห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๓๐
นางสาวปาริชาติ ทองการะสงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๓๑

นางสาวปยะดา วงค์เตชะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๓๒
นายพงศธร โคตรผาย

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๓๓
นายพงษ์ศิริ วงค์นาตาล

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๓๔
นายพรชัย ชัยยิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๓๕

นางสาวพรชิตา ลุนศรีเทียน
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๓๖
นางสาวพรชิตา โพธิโคตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๓๗
นายพรณรงค์ ชารินัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๓๘
นายพลสิทธิ

์

ไชยศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๓๙

นายพลาวิต อามาตย์เสนา
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๔๐
นายพัชนัย สีทนทา

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๔๑
นางสาวพัชรพร ชาวระ

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๔๒
นางสาวพัชรี หลานเศรษฐา

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๔๓

นางสาวพัทธ์ธีรา อ่อนจงไกร
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๔๔
นางสาวพิยะดา รัตตรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๔๕
นายพิสิษฐ์ เนืองอาชา

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๔๖
นางสาวภคพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๔๗

นางสาวภัทรธิรา เปลียนเอก

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๔๘
นายภานุพงษ์ สุวรรณเวียง

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๔๙
นางสาวภิญญานี พลพานิชย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๕๐
นางสาวรุ่งนภา คุณปญญา

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๕๑

นางสาวลลิตา คุณปญญา
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๕๒
นางสาววนิดา ไชยโพธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๕๓
นางสาววรกานต์ ดีเหมาะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๕๔
นายวรพล ศิริภาร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๖๕๕
นางสาววรรณภา สหจิตตา

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๕๖
นางสาววรินดา โคตรธรรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๕๗
นางสาววิจิตรา ขุ่ยฟอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๕๘

นางสาววิจิตรา วงค์สีดา
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๕๙
นางสาวศศิธร คงษา

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๖๐
นางสาวเพ็ญโสภา จันทร์มาลา

๕/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยา

โพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๖๑
นายสัญญา หาญกุล

๒๒/๕/๒๕๒๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยา

โพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๖๒

นางสาวสุดาวรรณ เนาวะราช
๓๑/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยา

โพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๖๓
นายกรกมล เพ็งพา

๑๔/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณวิทยา

โพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ จิปอมจา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงกมลชนก ลาโสภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงจริยา โคตพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงชนิตรา แฮดเนาไพร

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายชยณัฐ พูลศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายชัยวัทน์ นิลทัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วัดแผ่นลำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงตาหยง จันทจักร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงทิพวรรณ ศักดิซ้ายดา

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายธนาวุฒิ วัดแผ่นลำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายธนาวุฒิ เนืองทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายบุญชน กามดำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายปฎิภัท ไม้แหลม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงประภัสสร เสนาไชย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงปญญาพร โคตรธรรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายพิชิตชัย วงษ์โพนทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงมะลีวัลย์ ลาไชย

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงมาริสา วันแผ่นลำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงมินตรา ซองวงษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เย็นรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ วัดแผ่นลำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงวรนุช ปานโพธิจาน

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงวรรณพร โตแย้ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงวรศิธา ลุนจันทา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงวิภา วัดแผ่นลำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงศศินิภา สีพา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงศิรินภา รังษีโกศัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายสงกรานต์ ฤาชา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายสรวิชญ์ โฉมงาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงสุทธิดา ขันบรรจง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายอัษฎาวุฒิ วัดแผ่นลำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงอุไรวรรณ หิตธิเดช

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงเกศรินทร์ วัดแผ่นลำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา อิมบุญสุ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงเทวิกา วัดแผ่นลำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมรฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงเอมวิกา เจือจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัดแผ่นลำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงกัลญารัตน์ กรมแสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงจีรนัน เนืองทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงณัฎฐา วัดแผ่นลำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นาคาธร

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา นาพงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายณัฐพล บุสดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงดลญา มามีกุลย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายธนาธร หาญยงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงธารารัตน์ มันใจ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายนัฐวุท งามนุช

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายนิรุทธ์ อิมบุญสุ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายบวรกิตติ

์

พิมโยธา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายบุลากร ขันบรรจง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงปฏิมา สายทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงพรพิมล วัดแผ่นลำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายภาณุภัช ผุยสุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงมนธิดา วัดแผ่นลำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงรุ่งทิตย์ วรภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงลอลิตา คมใส

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ อุ้ยสีหา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยอดสูง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายสหภพ อินทวังโส

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายสิทธิพล วัดแผ่นลำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ วัดแผ่นลำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงส่องฟา ยงดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงเกวลิน วัดแผ่นลำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายเจษฎา วัดแผ่นลำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงเบญจรงฆ์ พลวิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายเมธี ธรรมธร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทะจักร
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายชนะชล มามีกุลย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงชลธิชา ซองวงษา

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายธีรวุธ วัดแผ่นลำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงนริศรา ยนคำแสน

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๓๖

นางสาวนันทวรรณ นันทตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงนิตยา กามดำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๓๘ เด็กหญิงประไพพรรณ
ไม้แหลม

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ หิมพรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงพรพรรณ เรืองบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายพรภิรมย์ ประเสริฐสังข์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงภัทราพร วัดแผ่นลำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายยุทธการ กรมแสง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายวีรพงษ์ ทองเหลือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายศราวุฒิ หิตธิเดช

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงศรุตา น้อยเภา

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงศศิกานณ์ พุดเอียด

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงศิริขวัญ พรมมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงสุจิตรา เนืองทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายสุทธิชัย วัดแผ่นลำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงสุเพ็ญนภา โคตรธรรม

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายอนุเดช เสนแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงอรยา เนืองทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงอรวรรณ สมรฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงอุไรพร วัดแผ่นลำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา บุตรราช
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายเจษฎา กุลสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายเจษฎา ศรีจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๐๗๕๙
นางสาวจันทิมา สุขะเต

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๗๖๐
นางสาวชญานุช ยูระอินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๑๒

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๖๑
นางสาวดาวเรือง ตากุบุญ

๑๐/๐๕/๒๕๒๓

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๖๒
นางสาวนวลวรรณ พรหมกระบิล

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๖๓

นายปรีชา ไกรคุ้ม
๓๑/๑๐/๒๕๒๐

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๖๔
นางสาวพานทอง ไมสุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๖๕
นายรุ่งเพชร ผาสีดา

๐๗/๐๖/๒๕๒๔

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๖๖
นายจักรกฤษณ์ ไขประภาย

๑๕/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๖๗

นายนิกชน พูลเพิม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๖๘
นางสาวภาวิณี ไชยารักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๖๙
นางสาวมนธิรา วระกัน

๐๒/๐๗/๒๕๒๗

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๗๐
นางสาววรรณา อินขุนทิพย์

๒๒/๐๖/๒๕๒๓

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๗๑

นายวีระชัย ระแสนพรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๗๒
นายศรายุทธ เฮืองฮุง

๐๓/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๗๓
นางสาวศรีกานดา ชัยทะ

๑๐/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๗๔
นางสาวสมใจ สิทธิโคตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๗๕

นางสุกันยา สันตะมาตย์
๑๐/๐๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๗๖
นายจีระศักดิ

์

พลศรี
๑๔/๐๙/๒๕๒๔

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๗๗
นางสาวมณีรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์

๑๒/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๗๘
นางสาวอัจฉรา ไชยศรีแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๐๘

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๗๙

นางสาววราภรณ์ ร้อยพิลา
๑๗/๑๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๘๐
นายนพดล กางทอง

๓๐/๑๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงกนกอร ยูระอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงกมลวรรณ บือทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงกันนิกา ใบอุดม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายกิตติพงษ์ นราพงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงขวัญนรี บัวคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายคงกะพัน วงศ์ษาพาน

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงจรัญญา ตระกูลไทย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ พาลี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายจารึก อุทำกา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายจิรายุส นารีแพงศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงฉัตรสุดา ช่วยสุมาลย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงชลธิชา มุงแสน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายชาญวิทย์ แก้วบวร

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงชาลิณี อินทร์ขุนทิพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงชุลีพร จันทาน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงฐิติมา ทแกล้วพันธุ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงฑีราภัค ภูเพ็งใจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สิมคุณคะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายตรีวิชญ์ ภูนาโคก

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงธารินทร์ อุตวงค์ษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปุรัมพะกา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายธีระพงษ์ วันคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงนรีรัตน์ ตาละคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงนฤกานต์ นาพงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายนันทวัฒน์ หมอกต้ายซ้าย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงนิตยา มีรัตน์คำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายนิติวุฒิ จันผาย

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงบุญจิรา ทระเทพ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายปฏิภาณ ไพกรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายประกิจ คำธิศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายปริญญา ฮามวงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายปรเมษฐ์ บุญกว้าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงปาริชาติ โพพาลิก

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงปยดา วิชาสุ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงปยวรรณ ยอดมณี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ตะกุดแจ่ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ผุดผ่อง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงพนารัตน์ ไพกรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงพรพิรุณ ใบหะสี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงพัชริดา ฮุยพิทักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ คาอำกวย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิศรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงภาวนา ยะวังพล

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงยุพา คำใส

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงรัชดา พาพานทาง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงรินทิรา ปญญาฟู
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงรินรดา พรมภักดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงรุ่งระวี สุวรรณวงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายวรวิทย์ ใบมะชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงวริศรา ฮามวงค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงวิไลรักษณ์ ฮาดเนารี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงศศิธร พุทธรังไทย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงศศิธร หนองแคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายศักนริน กงสะกาง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงศันศนีย์ นามพธาย

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายสรยุทธ ศิริหงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีใส
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงสายฝน นาตา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงสิรินทร์ยา โพพาลิก

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงสุชัญญา ไทยวงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงสุทธิดา ใยปางแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงสุพรรณษา ขะที

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงสุพัตรา แสนเพียง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายสุภาพ บุญเรา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงสุภาพร ระนิอินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ อับดุลเลาะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายอธิพัทธ์ ไมหาญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายอภิลักษณ์ เต่าทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ พลาดอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ สิงหาวุธ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายอมรเดช ปองชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายอรรถนนท์ ฉิมชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงอัฉรา สายอุราช
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ ท้าวมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงอินทิรา ปุริโส

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายอิสรศักดิ

์

บือทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา เลาศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงเฉลิมพร โพนทา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงกมลชนก โคตรลาคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงกรนิภา ไพคำนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายกฤตยชญ์ เพชรชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงจตุพร ไพคำนาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายพงษ์พิพัตน์ ไพคำนาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงภัทรธิรา ไพคำนาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๕ / ๑๖๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายภูบดินทร์ ผลาจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กชายวชิรวัตร คุณคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงอุบลวรรณ ไพคำนาม

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงเกตมณี ไพคำนาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายทักษิณ ตุพิลา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายภาคภูมิ โคตรลาคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงพรสวรรค์ ผุยลานวงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงกานตรัตน์ หลินภู
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ อุภัยพรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงอภิญญา ยุบุญชู

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงจุรีพร แนวสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงชนกนันท์ หอมจันลี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายนวพล มูลคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงนิภาพร เมรุด

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายบุญพิทักษ์ กุดวงศแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงปริญดา อ่อนเขียว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงพาฝน ถวิลรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงมณฑิตา ขันธพัฒน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงมนฤดี ศรีมุกดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายสันติภาพ อินทรสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายสิทธิพร อุบลเพ็ญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงสุพัฒฑรา อังศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงใบเตย กรพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายชัชชัย ศรีมุกดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงฐิตินันต์ ศรีมุกดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงณัฐิฌา ปลัดสงคราม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายดัสกร ศรีมุกดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายปรัชญา ศรีมุกดา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีมุกดา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายพนิชย์พงษ์ บุญรักษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีมุกดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายวิทวิณย์ วงค์ศรีดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายอิศรา อังศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ตุพิลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงทวิมล แซ่ตัน

๊

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายธนากร ตุพิลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายนุฒิพงษ์ ริกำแง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ริกำแง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงพรนภา มาลาจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

ตุพิลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงรุ่งนภา โยธายุทธ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายวรภัทร มะโนรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๐๘ เด็กชายสกลเกียรติยศ
นาคมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงสรัญญา ริกำแง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงสิดาพร ตุพิลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายสุชาติ กุดวงค์แก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายสุทธิวงศ์ แก้วสมทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงจิราพัชร ริกำแง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายปุณยวัฒน์ ริกำแง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายวสิษฐ์ ริกำแง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายวสิษฐ์พล โพธิเสน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายสิทธิพล ริกำแง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ริกำแง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงอภิชญา ตุพิลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายอริน ริกำแง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงโสภิตา พิษสุวรรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ นริดพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายภราดร ทิพย์คำมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงศิริขวัญ ริกำแง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายเกษรินทร์ ทิพย์คำมี

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายสนัน

่

ริกำแง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงแสงลาวัลย์ ถาปนแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายพงศธร ริกำแง

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ริกำแง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ลามคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงกัลยา ลามคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ลามคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงจิราพัชร ข่วงทิพย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงจีรวรรณ สร้อยจิตต์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๗ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายชนวีร์ ข่วงทิพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงณัฐธิดา เสนาะสังข์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงณัฐสุดา ข่วงทิพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายธีรพงศ์ ศิริบุตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายธีรภัทร์ พรมโต

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงนวภัทร ลามคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงนิรันญา ลามคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงประภาพร พลศรีเทพ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงปราณปริยา ลามคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงปนประภา ทรัพย์พิพิช

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงพาฝน แสงหิรัญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงรัตน์ชนก ข่วงทิพย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงวรดา ข่วงทิพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายศุภกร บัวไข

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายสิทธิชัย ข่วงทิพย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ตุพิลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ฮาดทักษ์วงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงสุวิสา ปรีสงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายอนิรุต สาธร

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายอมรเดช โพธิแสง

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงอริศญา ดาบพิมพ์ศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไพคำนาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สายสะอาด

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงณัฐธิณี ศรีถาวร
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตุพิลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายพัทธดนย์ ลามคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายวัชรพงษ์ จำป

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายสุริยา กุดวงค์แก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายอภิลาภ มอญทวี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นันทะสาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๖๕
นายยุทธภูมิ ศรสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๖๖

นางสาวกันยารัตน์ รักคำมูล
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๖๗
นางสาวภรณภัทร สุภูตัง

๐๒/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๖๘
นางสาวมิรินด้า โถแก้วเขียว

๐๖/๐๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๖๙
นางสาววิลัยพร โถแก้วเขียว

๑๓/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๐๙๗๐
นายสุประชัย สมานมิตร

๑๐/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๗๑
นางหนูผัน ควาร์นสตรอม

๐๑/๐๘/๒๕๑๔

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๗๒
นางสาวณัชวดี ศรีกูลกิจ ๒/๐๔/๒๕๓๐ กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๗๓

นางบุษลา นามศรี
๒๑/๐๔/๒๕๒๗

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๗๔
นางพรรณนิภา หาญสุโพธิ

์

๗/๐๙/๒๕๐๕ กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๗๕
นางสาวศรีภัทรฌาย์ สิทธิธร

๘/๑๑/๒๕๑๒
กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๗๖
นายสมยศ กุดวงค์แก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๒๐

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดาบพลอ่อน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงชลธิชา ลามคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายชัยรุ่งเรือง พละสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ งามสิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กุณสิทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงณัฐลิกา ไพเรืองโสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงณัฐสุดา โถตันคำ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงดาริกา หมืนตังใจ

่ ้

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงทักอักษร แสนสุพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงธิดาฟา อินทรักษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงธิตยาธาดา พองพรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายนราดล พิมมะทา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายนราธิป หารขุนทด
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงปทิตตา ศรีเนตร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงปาริตา ตุพิลา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายพีรธัช อามาตย์ทอง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายภัสพรรษา วังคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายภูพาน อันทระบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายมนพัทธ์ จันทร์วิภาต

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายรพีภัทร พิสัยสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สมปตะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงวิศรุตา ดาโอภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงสมิตานัน คำหด

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายสุรวิช ทันสี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงเกวลิน ศรีมุกดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กุดวงค์แก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงแทนขวัญ ดาบพลอ่อน

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงไอลดา บุปผาชาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๙ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงกฤษณา โททุมพล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายกิตติพศ รักคำมุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายคฑาวุธ ยตะโคตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงจณิสตา กองสินธุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายจิรพัฒน์ เขียนจอหอ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายธนกร โถตันคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายธนภัทร ชาทองยศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายธนาคาร คำมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ วังสอน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงธิภาวรรณ ยตะโคตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายธิวากร ไชยอุดม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงนงนภัส โถแก้วเขียว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงนพจิรา หวังกองกลาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายปรวิทย์ ประกิจรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงภัทราพร อินทร์นอก

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายภูบดินทร์ ถึงนามลี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายวชิรพล สำลีงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายวาณุพงษ์ โถบำรุง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงสิริ หาญสุโพธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงสุนิตตา สุวรรณดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายสุมานัส นาสมใจ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

ถึงนามลี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายไตรภพ ลามคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายกิตติพร โททุมพล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายชยานันต์ สุดดาสมบูรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ โถแก้วเขียว

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

ไพคำนาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงนัฐริกา สามัญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงพาขวัญ พ่อชมภู

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงฟาใส จันบาล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายวรัญู จำเริญสัตย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไสยจิต
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายจิระพงศ์ โททุมพล

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายจิรเมธ สีลาเวียง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

วันจะตะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
วัดโพธิสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๐ / ๑๖๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงชมพูเนกข์ ฐานะสุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงฐานัดดา โพธิโคตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อุปศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายนิรวิทย์ ก้อนธิงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายปรัชญา แถลงศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงพิชญ์สินี ในอรชร

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายภัทรพล กุดวงศ์แก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงรัชนี หล่อพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายวีระยุทธ ท่าฟก

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายสรกฤช ดวงใสสี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายกมลภพ เลือมสำราญ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถานะลุน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงขนิษฐา คำเกษ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายจักพล มนตรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ปาทะวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ไพคำนาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายธีระพงษ์ สาวิสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายนัฐพงษ์ โททุมพล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายนันทวัฒชัย มีดก

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ โถปาคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงพิชชาพร ต้อยจัตุรัส

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายฟาบรรดาร คำสงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายวัชระ พองพรม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงวารุกา ผาใต้
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดาบโสมศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายสุวนัย โถแพงจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายอนุชา ทับแสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายอิสระ บุญู
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายอโนทัย อมะทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายธนากร อินทฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายสนธยา บุญฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงนิธิญา ไกลวิจิตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงอรปรียา อินต๊ะนา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงอรวรรณ แก้วกาบิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายกฤตพจน์ ทัศมี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายเทอดไทย นิลรอด

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ วาริคิด

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ละครศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายธีรวัฒน์ แพงศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงธันยพร สงวนรักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายวิทวัส อินทรา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายพีรณัฐ ดอกคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายราเชนทร์ แก้วอุดร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายศิริราช เพ็งจันทึก

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงเพชรลดา นิมาลา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ วงศ์สามารถ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงภัทรานุช ใสศรัทธา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงอวัสดา ภูหงส์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงศิริประภา พิมพ์ขวา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายภูธเนศ จิตติธรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงปรียาพร มังกร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงปณฑารีย์ เพชรศิลา

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงอรจิรา พรมชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงนันท์ณิชา จันทร์ศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายพีระพัฒน์ โพธิสาวัง

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงนพรัตน์ ตุงคัษฐาน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายอุรุวดี สุเทวี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงพิยะดา สุนารักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายถิรศักดิ

์

เหล่าทะนนท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายธีรภัทร อุระหิน

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงภัสสร สมบูรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงจารุวรรณ หันเหิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงปุณยนุช สุราชวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงณัฏนรี ประจุดทะศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๐๔ เด็กหญิงจิตตรียากรณ์
ชุมดาวงศ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงสุทธิดา บุญตา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงวษารัตน์ บากบัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ภาไชย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงอาภัสรา

ปริยัติไพศาลดิลก
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงสาวิตรี โพธราช

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายรัชพล แสนนาเรียง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงญาณสิริ ใยลีอ่าง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงณัฐติยา บุญใบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายชลฑิต จิตสมนึก
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงระวิพร มาริชิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงวริศรา มาริชิน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงศิริประภา นามโยธี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ คุณละ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงธนพนธ์ กาญบุตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายรัตนพล อักษรดี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงปาลิตา ทองปาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายศักรินทร์ น้อมมะนัต
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงนำเพชร หลักทอง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงชลดา แก้วสมสินธ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองโคตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงชนาภา ขันสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายสาริศ สุตตะมา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงศรุตา เปรมปรีดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงชลดา กาประดิษฐ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

แก้วอุ่นเรือน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายปฏิภาณ สายใจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา อุปโคตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายสิทธิพล ราชสีหา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายปารามี ชัยตาแสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๓๔
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ยอดอานนท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายอัครโยธิน ลุนรักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายนิติธร หมันตรอง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายเฉลิมชัย แสนอุบล
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงสมัชญา แก้วสมสินธ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายเจษฏา โภคทรัพย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายณัฐพล นามเสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงนุชนาฏ คำโคตรสูญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายธีระนัน คำสีทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายณฐพงศ์ สารสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงพิชชาพร อุปโคตร
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา ราชคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาโควงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ แพงพา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ สีมี
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงปทมวรรณ ปะถะมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงพิมมาดา ชืนชาย

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงชรันดา กันจู
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายบัณฑิต ผาสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา แสนทวีสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายประวิตร พรมประสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา ฉิมมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงมุทิตา จงจอหอ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายธีรภัทร สีมี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายนวพล แสนวิลัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงณัฐนรี รัตนกร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ มีภูเวียง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ลุนหล้า
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายปรีชา โพสาวัง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำควร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงนันธิดา สุนารักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงอริสรา สาหร่าย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายจิรภัทร ทองเลิศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายระติวัฒน์ โสภาคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงบุณยานุช ปาละวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ประสาทกิจ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงยุลีพร ทิพย์บุญผล

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายธนพร ใจหมาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงพิรดา เริมชัย

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงพงศกร อาทิตย์ตัง

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงเจตสุดา สิทธิคุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายสุวัฒชัย โนรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายธนดล อุ่นไชย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายสิรินาคร สอนสุข
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงสุธารัตน์ ถึงแสง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ แน่นอุดร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงนภัสสร อิมน้อย

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงนฤมล ไชยบุตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายกันตะวัน มาตรหนองจอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงกุณธิดา ยันตะพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

บุญลุนีย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายวีรภัทร สมอนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายศิรวิทย์ บัวกอ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายหิรัณย์ พรมแพง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๘๘

นางสาวทราย ฤทธิธา

์

๑/๙/๒๕๓๔ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๘๙

นางสาวบุษบา เมืองแทน
๒๑/๙/๒๕๓๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๙๐
นางสาวจันทร์จิรา ไลยรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๙๑

นายสุวิชาติ เชษฐสุราษฎร์ ๒/๑/๒๕๒๗ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๙๒

นายวิไล มณี ๒/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๙๓

นางสาวจันทร์จิรา คำภูแสน
๑๐/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายอติกร วิเศษทรัพย์
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายภูวนัย อินทร์คำน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายปญญภัทร สีสถาน
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงธนันญา บุญสม
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๙๘

นายศรัณยพงศ์ การุณ
๒๘/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายอัครพงษ์ นนทรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงรัตนาวดี หลักทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงวิภาพร เศษสุวรรณ

๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

แลนเชย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายอริศรา แสงชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงรสิตา กระแสกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายชยานันษ์ รักษาราช ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงดาวิตา ศรีสถาน

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายพบพริษฐ์ ไชยสิงห์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายศุภิชัย จำปาลา

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงนำหวาน แสดกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายพัธรพงศ์ สุขไสยาสน์

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายอลงกรณ์ สายสะอาด
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงมัณฑิตา รักถิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงวิราวรรณ ชรัตน์
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายชลชาติ แสนจันทร์ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๕ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายโชคอำนวย หมืนเดช

่

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายธีนภัทร์ วงศ์กำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๑๗

นางสาวนาตยา ราชคำ
๒/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายกรนันท์ แสงศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายญาณธร แถมจันทร์ ๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงญาณิศา ชาประดิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงนภัสสร ชิตะนันท์ ๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงพิมลนาฏ พรมทัน
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ สายสมบัติ ๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงวิภาดา ศรีมงคุณ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงกนกรดา มณีจักร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงกมล บัวนาค
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา จำปาสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายจักรพัตน์ สารสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายจัตตุพล ประทาพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ถาบุตร
๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายธนานพ พันวิลัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงธิษตยา รักษาราช
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงนงนุช ยศเกิง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงนภารัตน์ กุลแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงนลินนิภา สินอยู่
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงพาขวัญ การะเกษ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงพิชชาภา ลมมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงพีรณัฐ พุ่งอุไร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงรุจนา ธิมานิตย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายวรชิต ไชยรบ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงวริศรา จันทร์สระบัว
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายศักดา นามอาษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายศักดิสิริ

์

ทรงประดิษฐ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายศุภโชค ราชชมภู
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงสิริปรียา ประเสริฐผล
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายอดิเทพ พันธุ์สง่า
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายอนันตะชัย ยันตะพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันธุกาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายอิศราวุธ มงคลพจนนันท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงกานติมา ยันตะพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายชนะพล ไชยรบ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงฐิติพร บุญสมัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายณัฐนันท์ เสนารักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายณัฐพล สาธรรมชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา โสภิรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงธิชา คันลาสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงธิดาพร ทินโยพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงนัชดา แพงพา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายพลากร นาทองบ่อ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงพัชรธิดา วงษ์งาม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงพัชราภร มุสิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ธิมานิตย์
๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงมุกมณี สีเห็มทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายวรายุทธ รักษาราช
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงวินิชา คำสะอาด
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงสุกันยา อ่อนมิง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงอธิติยา ดำรงจิตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายอิทธิพล เปงคำภา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภาวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงเบญญาพร นามวงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงเพชรลดา ผิวอรุณเรือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงฉันทิตา นางาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูซ้ายศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายทนากร คำมีมิตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายพิชชากร แสงรักษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงยังคอย สินธ์อยู่
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายวีระพล อาธรรมระชะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงสุภาพร กางยางใย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายอนิรุธ สายจันดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงจารุกัญญ์ บุญคง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายจารุเดช ยศพล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายทินกร วงศ์อินตา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายธนพล วงค์งาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีวะธรรม
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายนพกร โสภิรักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ศิริหัด
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงนุสรา จันทะรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายนำเพชร ปญญารักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงผกาวรรณ สารทอง ๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงพระจันทร์ มาดี

๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงภัทรธิดา พิมพาวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงมณีกา สินอยู่ ๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายวุฒินันท์ ราชโสภา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงศูภพิชญ์ บรรเทิงสุข
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายหรัณย์ สุนารักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงอัญชลี ไชยเสนา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงอารยา แสงรักษา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายเดชาธร ไชยสุระ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เพชรชัย
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กางยางใย

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงไพริน นามขันคุณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายกฤษดา พันธะสา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศิริหัด

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายกิตติภพ สาวิชัย
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงจำป
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงจิรวรรณ ฟูแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายจีระนันท์ พิมล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงชนัญชิดา ภาไชย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายณรงค์เดช สุภะกะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายทรงพร เสนารักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายธดากรณ์ ชาคำผง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายธนากร น้อยวิรก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายธนากร แสนวิลัย
๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายธนาวุฒิ สารสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายธนโชติ หนูช่างสิงห์
๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายธีรภัทร อัคณะ
๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายธีรเทพ ขำประนม
๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายนราธิป สายแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายนราวิชญ์ ดุงเนย
๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ผ่องคณะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงประภัสสร แสนสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ภาคชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงพัทราวดี ทองบุดดา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ พุทธาวันดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ชาปด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายภูวนาท ภูอินอ้อย

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ อาธรรมระชะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงมาริสา แพงดวงแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายวรชัย หนูพิศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงวรรณนิตา พาวงศ์

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงวรรณภา โพธิมนต์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงวันสุดา แสนวิลัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายศกร บุตรนาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายศิวะ สุโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายสรยุทธ ทาจันมี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงสุธาวี เครือเนตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายสุภกิณห์ วังกะสา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายอดิศร แรงโสม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงอริสรา รักษาราช
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงอาริยาพร คำมีมิตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายโพธิวัฒน์ โคนาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายไชยยันต์ จันกันยา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงกาญจนา ไชยรบ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วลาลัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงขวัญนรี ขันแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายคชาภัค ชัยศรียา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงจิรภิญญา ภูศรีโสม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายชัยณวัตร สารสวัสดิ

์

๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงชไมภรณ์ อินเติม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงฐานิตา ศรีสถาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายณรินทรณ์ โอตาไสย
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลเทศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงนภาพรรณ ไทยเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงนันทิชา ช่างสอน
๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงนิคัมพร ชาประดิษฐ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๕๖
เด็กชายปกรณ์เกียรติ อยู่นุช

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงฝนธิญา หอมทุมมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงพรทิพา รักษาราช
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงภัคมณี มามิมิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงยุวดี เชือเพชร

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายวนินทร แสงจำป
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงวริสรา ไชยเสนา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงเมตตา มีพรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายกิตติทัต ธุลารัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายกิตติพล ขามช่วง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายคะธา มิสา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายชินวัตร บรรเทิงใจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายฐีรวัฒน์ รากสี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงทิพวรรณ อินเติม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายนันทพงศ์ รักษาราช
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงนันทวดี ทองหมืน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ใจปดชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงนันธิญา ขันจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงนุชวรา ชุ่มมาตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายพงษกร ศรีผุย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงพรทิพย์ แสงจำป

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงพรนภา คูณมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายพลวัฒน์ พลเสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายพีระพัฒน์ เอียดทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายภูมินันท์ จันทรเสนา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญโยค

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงวริศรา พุ่มสบาย
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายสราวุฒิ แสงภักดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงสิรินทรา แก้วเสทือน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๘๕
เด็กหญิงเมทิตานันท์ จุลละนันท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายเอกภพ มีมุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายกฤษณะ รักษาราช
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายกิตติชัย แก่นศักดิศิริ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายชนาธิป พุดชา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงชลิตา นาคะอินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายชานน แสงรักษา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงณัฐพร แสงจำป
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โหมดคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายธนพล แก้วกาไลย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายธีระภัทร พรมยารีย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายนราวิชญ ถุนาบูลย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายนันทวัฒน์ สุวรรณกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงนำทิพย์ มุ่งหมาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายปยะ โสคำภา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายภราดร บุตรดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงวิชิตา จันทร์สุพรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายวิทยา กาสินพิลา

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายศรชัย พาวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายสยมภู ปากดีสี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงสารินทร์ สีมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงสาวิตรี ภูครองผา

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงสุธิดา สารีคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงสุภาพร ละครคิด
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงอณุสร นามขันคุณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงอระชาติ ไชยสุระ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงอาภัสตรา ธรรมคุณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงอารีญา สุนทรวิภาต
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงอารียา นามโคตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายเจตพล แสนภักดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงกนกภรณ์ พรมสุวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงจิรัชยา ขันจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงชญาดา เมืองบาล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงญาดา น้อยวิลด
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงฐิตาภา สารสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงณัชชา คำวงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายทินกร ทองเสนา
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงทิพวรรณ แก้วกอ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายธวัชชัย รากสี
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายธีรเดช แสนโสดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงนันทิยา แสงจำป
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงนุชนาถ ไชยรบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๒๘
เด็กหญิงประภาภรณ์ คงชาสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงปดทมา ยศรักษา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายยุทธนา โคตรเครือง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงวนิดา พลวงค์ษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายวรันธร วังกะสา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายวสันต์ โคตรเครือง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายศักรินทร์ แสนทวีสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงสุพัตรา แสงจำป
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายสุรเชษฐ ไชยบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงอนงรัก วิชัยวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายอนุรักษ์ เจริญชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงอารยา สุโพธิชัย

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงอโนมา แสงรักษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๔๑
เด็กชายเทพประทาน มีศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงเรณุการ์ สำราญรมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๔๕๙/๑๔๔๓

นางสาวชฎาพร แสงโยธา
๑๖/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๔๔

นางสาวนิดานุช อุดมกันท์
๑๒/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๔๕

นางสาวอาทิตรา เครือละไม้

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๔๖

แม่ชีเหลา สีสันทัด
๑๖/๐๘/๒๔๙๗

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงกุลยา มูลเอตร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงวรรณพร ดาวกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงกรกนก เมืองซอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายณฐพร พรมวงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายณัฐพงศ์ วรรณศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายธิมากร แก้วขาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงนันฐิกา มณีกันฑ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ ประทุมวัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงสิริประภา คำคุณคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงสุชานันท์ หมีกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ผลทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงกุลธิดา มาตราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายชยุตพงศ์ ชืนใจ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดโนนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงดรุณี จันทร์ลาวงศ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายวีระชัย บุปผาพวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายวีระชัย ยืนนาน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงอรนลิน กว้างขวาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายอานนท์ คุณสูง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายอุทินานาน สามารถ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงชลธร เกษสะอาด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงวิราภรณ์ ศิริบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายศุภกร อักษรดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงอุมากร ชมนุช
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงชไมพร สมโพชน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ค้อมสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายทักษิณ อินนอก
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายพงศ์พล วงค์สาเนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๗๔

นางนงเยาว์ ฝุนเงิน
๓๐/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๗๕

นางระพีพรรณ เกลียงกลิน

้ ่

๐๗/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๗๖

นางสาววิจิตรา ขาวขันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๗๗

นางศิริพร นามมะณี
๒๕/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๗๘

นายสินชัย ตลับเงิน
๐๖/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๗๙

นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
๒๘/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงภัทรศยา สามพร้าว

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๘๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันวันดี

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงขวัญจิรา อ่อนมิง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงณัฐทิชา พันธุ์เทียม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงศศิวิมล ตุรินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงกุลจิรา แก่นทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงมัทนา วงศาวัตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายกฤษดา ปยะขาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงธันย์ชนก สมบัติบุญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายธนกฤต จางวางสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงรัตติยากร เพชรบ่อแก

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงสายธาร เพลาวัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงอนุศรา รสดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงเอมวิกา ศรีสุขา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงกรุณี รักษาพิมพ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๓ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงอรวรรณ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงอรวรา เมืองขันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงอรสา ประปดา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงอินธิรัตน์ วรรณพัฒน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงจารุวรรณ หลาบเหมทุม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงจิรัชญา ตามประสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายจีรกิตติ

์

เชือพันธ์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายชัยมงคล ต้นประทุม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายณันทวุฒิ จันทะวัน

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายธีรวัฒน์ สำราญพัด

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายธีระพันธ์ ไชยบัน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงนริศรา นามประมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ผันผ่อน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ พิจารย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายพิพัฒน์พล โต่งตาล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ก้อนฝาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายมงคล นาประทุม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงสุพิชญา สายมาลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายสุรพล ต้นประทุม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงเกษรินทร์ ไชยวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงชลธิตา ปากะเชน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายชานนท์ ต่งตาล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายธีรชาติ ไชยวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายนภัสกร เนตรรักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุรานนท์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงพิชชากร จันทร์โคตรแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายนิธิพัฒน์ คุณคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายศตวรรษ จันทร์โคตรแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ โพนสัม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ลีละครจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วรรณทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวบาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงนิภาพร มูลตรีภักดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงปยะพร เพียรจริง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๒๙
เด็กหญิงพันธ์ประภา ทุมวงศ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงวนิดา สียางนอก

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงอนุธิดา กาญจนะกันโห
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๓๒ เด็กหญิงเกียรติยาภรณ์
ปานเชียวชาญ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายกิตติภณ แสนสะท้าน
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายณัชฌา แผนฉลาด
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ขันทะโคตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงวรรณภา อรรถสาร
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณไชยรบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายคุณากร ดวงดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงช่อผะกา สียางนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงพิมลรัตน์ พิเดช

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายวรัญชิต ชูบุญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ ก๊กสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงนวนันท์ รังษี
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๔๔

นายวันชนะ อุดทุมราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายวาทิต พัดบัว
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงณัฐนรี ปองคำสิงห์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วหาดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงชลดา ยางวิเศษ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ เอียมไธสง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายบรรพต เจริญดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายปฏิพนธ์ แพงพา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายวีระพงษ์ จำปาจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงเนตรนภา รักษากุมาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงชนาภา ทองสละ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงตติยา หาญยงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงธันย์ชนก แสงธะนู
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงปนัดดา มุกดาพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายปยะพงษ์ แก้วดวงสี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงสุภัรตรา แก้วดวงสี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายธีระเดช แก้วดวงสี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายนฤพล สีแดง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงนิรมล แจ่มนุราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายภราดร ทรัพย์สุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายยุทธวิภพ การะจักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๕ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายสิทธิพร วิชารโภชน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์ศรีโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงกวินธิดา เกษสี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงอริษรา กุลชา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายอำนาจ เพลาวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายเทวราช ตรงกะพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายชัชวาลย์ การะจักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงกัญชพร ผลจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงดวงฤทัย ยาตาลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงธัญจิรา มาโยธา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายพัทธนันท์ โคกฉวะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงภณิตา ศรีลำพัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายภูริพงศ์ ชามะลิ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายชินาธิป ทองบรรหา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายณัฐพล บุญประกอบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายธีรพงษ์ รักใคร่
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายธีรภัทร อำนัคมาตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายธีรสิทธิ

์

ประวารีย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงนีรัมพร ธาตุมี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายปรีดี วงษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๘๕
เด็กหญิงมณทกาญจน์

ชายสงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงยุวดี สีแหง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงรวมพร ทองเภา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงวรัญญา ประสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายวรเมธ โคกสวะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายวสุธร ช่องทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ราชชุยแสน
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงศิริกัญญา อ่อนกล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา ชานันโท
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงสุภาวิณี โคตรปญญา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงอรทัย แก้วสีทิต
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๙๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ พันปอบิด

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา เผ่าผม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายทีปกร อินท่าเสาร์
๓๐/๐๔/๒๕๕๓

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายภารดร ธรรมศิริ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายมงคล อภัยวงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายสุเมธา หาระภูมิ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายอนุชิต อำนัดมาตย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายอภินันต์ อินรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ผลจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายวีระยุทธ คำแสนแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงสายชมภู เถาว์ประสาท

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กชายณัฐพล งามสง่า
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายอนุกุล หาระโคตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายเจษฏา วงมนตรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงกรรนิกา สุทธิวรรณา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายกฤษฎา ลำเนานาน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงจันทกานติ

์

หิถะคุณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายซิบไปร์ สาสิงห์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายธนเดช อินท่าเสาร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กันธฤทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วนารี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายตะวัน โยธชัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายมาร์โค เธอนิส
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงรัฐนันท์ เลิศทรรศิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงสุชาวดี น้อยบาท

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

สุขทัวญาติ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงชยธร โพธิศรี

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายทีปกร จันแดง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายธนภัทร แก้วพลงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงประภัสสร สวัสดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงพิชญาภา โคตรเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงใส
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายรัชชานนท์ มีกุละ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายศตวรรษ จำปางาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขสุทิพย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายสุเพชร คนงาน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันทร์แดง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงอรทัย อินทรสาคร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เหิมหอม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายชญานนท์ พลเดชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงปวีณ์สุดา พิมพ์โล้น
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงสิริพร เจียกสอาด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายอมรเดช ประชานันท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงฐิติมา ธิอัมพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงปนัดดา หาระบุต

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายทัยวัต พันธ์ชมภู
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๔๒

นางสาวพิชชาภรณ์ อังคะนาวิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายวชิราวุธ ชัยทุม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายวิโรจน์ เหล็กเพชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา ดอนกันหา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ คงเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กินขุนทด
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงกาญจนา อุดมกัณฑ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงปลายฟา ทองภูบาล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายปญญพนต์ อุดมศิลป
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงวรนุช ยืนนาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงวราลักษณ์ อกอุ่น
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายอัษฏมงคล นีระจักร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายกานต์ธีรา แก้วขาว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงบุญธิดา อุยเอก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายพลพัฒน์ จำนงค์ภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงวรรณนภา คำควร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงสิดาพร กินขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ต่างศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงกุลนารี เลิศสงคราม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายชิษณุพงษ์ เทพจรรยา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงนรินทร มงคลมะไฟ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายยศกร ผิวละมุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงวรัชยา โนนทิง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงสาวิภา สระใจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงอภิญญา ผันผ่อน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หอมคำพัด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงเกวลิน อรัญหล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา ก้องเวหา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายเมธี ศรีโกมาตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายเสกสรร ภูมิโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ ประคองวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายศุภณัฐ หอมคำพัด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายสิทธิเดช แสนณรงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายอุทัย เพ็งภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายเจษฎา อ่อนรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงสาวิตรี กองประมูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงนันทวัน ผาสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายปรเมศ ใจดวง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงวิมลสิริ คำคุณเมือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายวิสุทธิ

์

จัดตาดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงธิดาพร การสอาด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายศรัณย์พร อาจคำพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงอนรรฆมณี สิริปูชกะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายเอกวุฒิ ประสพ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงนิติยา อุตรนคร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายนิธิกร งามทรัพย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายบัณฑิต สุกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงภัสสร งามทรัพย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายเฉลิมชัย จารแก่น
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงกัญญาภัค ทนสูงเนิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงจริยา กาลนอก
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงจิราวรรณ บัวจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงณัฐรส ชุมรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายธนภูมิ พันทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงธนัญญา สิงห์สาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายนครินทร์ โสระตะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายบุญพิทักษ์ พิมพ์จักแสน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงพิยดา จันมีแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายภาณุพงศ์ นิลเกตุ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายสรวิศ เวชประดิษฐ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายสราวุฒิ สร้อยเสนา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงสิรินดา พรมทัน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา สุขเกิด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายอนันต์ตศักดิ

์

แก้วมุงคุณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายอนุพงษ์ เล้าพยอม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงอริษา ทาสี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงอินธิรา สุขเพีย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนอุดม วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงอริสา สมรักษ์
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงวิภาดา คุณละ
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงวรดา มาลา ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงสรณ์สิริ อนุยันต์ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงณัฐิตรา การินปน ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายพีรวัส ยุบุญเพลิส
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงภาวินี กิลาวิตร ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงณัฎฐา บุญโสดา
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงประกายรุ้ง แสนเพียง ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงจันจิรา สุขทาน ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

ผิวใบคำ
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงรพีพรรณ บาลนาคม ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงเปรมปรี พลศรีดา ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงอัยลดา ปญญาประชุม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงโยทะถา ศรีกุล
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงขวัญชนก พลศรีดา
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงณัฐชา แสงจันทร์
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ บาลจบ
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงภัทราพร ไฮวัง
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงนันทภรณ์ เดชสุทธินันท์

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายวัชรกรณ์ ไฝทาคำ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขาม เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงวิภาวดี กุลฉวะ
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา สานนท์
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ โลหะชาติ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงขวัญจีรา อินภูมี ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงเกตมณี เยือกเย็น
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงจิราวดี ศรีอุดร ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสมัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายศิวพร ไผทาคำ
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงอาภัสรา ภุมพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงจรัสทิวา ชนะวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงวิมลศิริ อินวกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงณรินทร์ โลหะชาติ
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงชุติมลฑย์ ผิวเผือก
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกถาวร เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงอรัญญา ขนิดสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงกรพินธุ์ สีสอนมณี ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงมาลิษา โยไทยเคลือน

่

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายธนศักดิ

์

บุญมา ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงกุลธิดา ทองช่าง
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงสุมิตรา เก่งภูเขียว

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายนภัสกร แก้วลา ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงสภาภรณ์ ใหลยุดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงโยถิกา รัตนบุรี
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงอภิญญา จันฤชัย
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จามะรีย์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงชาลิสา รอดโฉม
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงนีรัฆพร โพธิศรี

์

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายพงศธร บุญทอง
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายอิศรินทร์ โสจันทร์ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงวารุณี บุตรพันธ์

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๖๑
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ ศิริมูล

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์ประสาร
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัยแหลมทอง

์

เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงอ้อลญา สายประสาสน์ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิชัยแหลมทอง

์

เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายจักรกริช พรหมผกา ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิชัยแหลมทอง

์

เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายขวัญชัย บุตรพันธ์ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิชัยแหลมทอง

์

เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายสลักศิลป บุญโหม๊ะ
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายอนันต์ พรมอินทร์
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงเนตรนภา วรรณอร ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงวรัญญา แก่นท้าว
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงปนัดดา พรมอินทร์ ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย แก่นท้าว ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงพาณี แสงใสแก้ว ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงนิตยา บุตรเพ็ง ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงบุษบา โสมรักษ์
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงศิลป ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายสิทธิพล พิมพ์รัตน์ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายกฤษดา หิมะคุณ ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายสมัชชัย วันดี
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายทศพล แมนศรนารายณ์
๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญธรรมมา ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายสุรัตน์ มาตรวิเศษ ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ วิชาโคตร ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงประภัสสร ปุยวงศ์ ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงชลลดา เชิดชู
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงไผ่ทอง จำปาแดง ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงดารุนี ทองน้อย ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงวรรณษา สุปญญา
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ วันดี ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา เขียวชอุ่ม ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายกรกฤต บุญไตร
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายอิทธิพล วงศ์กลาง ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงปนัดดา โสมรักษ์
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงราตรี แสงใสแก้ว
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงสิริทรา คำพิลา
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ลาพิมพ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงวรัทยา เมาบุตรดา
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงอัยภัทร ศิริฟอง
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงนวพร ประพรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายกษิรินทร์ ทิพย์หาอินทร์
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงชลิตา กองจันดา ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงชุติมา ขวัญพงษ์ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงปทมวรรณ นามศรี
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงปาริตา ทิพย์หาอินทร์

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงอริศรา มาตรวิเศษ

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงรุ่งนภา เมตตานันตา

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงเฟองฟา มหาชัย
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงกุสุมา โสภากุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายคำภีร์ โสภากุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงจิตรลดา สร้างชัยสงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายพัชรพล การแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายพัชรพล โยธาพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายภานุเดช ทัศนพงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงมนฤดี หนูช่วย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายอภิรักษ์ สุริยวงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายอัมรินทร์ ไพรบูรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายกชนันท์ พรมชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงจันจิรา ศรีบุญเรือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์ หล่องบุตรศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ สิงห์งอย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงอัญชลี อินทร์ไพษา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงอินทิรา บุญประสม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายกันต์ดนัย อินทรศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงกิตติมา จันทร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายขวัญชัย นามเสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายจักรพันธ์ ทุมผารักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงจีรนันท์ สมสนุก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายชนะชัย ปาวรีย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายชาญวิทย์ นาดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ เลิศศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงณัฐชยา ทวีพัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายธวัชชัย ทองที
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงธารวิมล พันธ์เดช
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายปกรณ์ วันดีวงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายปฐมพร โสมดำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงปนัดดา จันทา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายปริญญา แผ่นทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุ่นวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงภัทรมน ทองพรหม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงมาริษา มุ่งหมาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายยุทธนา คำภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายรพีภัทร กลไกร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงสิริยากร ศรีสุราช
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายอภิชาติ กระแสสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงอมลวรรณ บุตหงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๘๔๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แสนอุบล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงแอนนา ธุผิว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรหมสุริย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงผกามาศ โสภาพ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายมีชัย มีแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงจรรยา ภูหน่วยหนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงณัฐราวดี พรมคนซือ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ พ่อโคตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงภัชชา หะธรรมวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายภานุเดช สายบุญตา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายวรฤทธิ

์

ธงงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายวัลลพ พูนสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายสายฟา ลุหาเกตุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายชาติชาย กุลสุวรรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงชุติมา ฤทธิประดิษฐ์

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายธีระนันท์ วงศ์ษาศิริ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายศิวกร ส่งแสง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๖๒
เด็กหญิงสายพิณเพชร

กำลังเหลือ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายกมลภพ วงศ์คำชาว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายกมลภู วงศ์คำชาว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงจันจิรา หาวอ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงชลธิชา พ่อสาร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงชุติมา ศรีสุราช
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายณรินธร โสภาพ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์คะสุ่ม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงถิรพร บุตรละคร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายธีรพล วงคะสุ่ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายนนท์ธวัช วงศ์คะสุ่ม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงนิชาวัลย์ แสงจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายวิทวัส คาลาสี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงศุทธวดี ไชยศักดา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายศุภกิจ มุขไชยยา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายสกลรัมย์ รังษีรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายสนธยา แสชัยภูมิ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงอนงค์ โยชารี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายอัมรินทร์ ชาหยอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงอารียา สนิทบุญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๘๒

สามเณรสหรักษ์ รัตนวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงอทิตยา ชัยบุบผา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๘๔

นายธีระพงษ์ อินทะกิจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายนิมิตร โพธิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๘๖

นางสาวพรพิมล บัวลอย
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายศุภโชค ธงงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงอริศรา มุลดวง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงอุษา พุทธา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงกนลลัส ประสารพรรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายกิตติพันธุ์ อัคคนิวาส
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงกิตติยพร อินทรสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงจริยา ภูมิแสนโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงชนิกานต์ บุตรละคร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายชิติพัทธ์ ปาทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงญาณิศรา ทับทานี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายณรงค์ สีแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมสุริย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายดนุเดช สิงหบุตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงดาวอังคาร จากผา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายธนกฤต อินทร์อุดม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายธนกฤต เครือเมฆ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายธนพล ตาพรัว

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายธนวรรธน์ เคนสิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ ทะแยง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายธนโชติ ศรีวิเศษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายบดินทร์ชัย ศรีเมือง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงปนัดดา สุขทัวญาติ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายปริญญา วงค์จันทรา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงปทมา ไชยสัตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงพรรณนิดา เพียรดำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงพัณณิชา วงษ์ทองน้อย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงพิรญาณ์ กงสถิตย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๕ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายภูมิรพี พิมลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงรดามณี ผูกพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงรวิสรา เกียะขุนทด

๊

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๑๘ เด็กหญิงร่มโพธิร่มไทร

์

ราชสินธุ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายวงศกร เติมอุดม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงวรัญญา ประทัยบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงวรัญญา หาริชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงวรินภรณ์ ศรีสร้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายศตวีร์ อินทรศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายศรัทธา แวงวัน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงศลิษา มาตรด้วง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงศิริยากร ปองคำสิงห์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายอานนท์ เฉียบกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงไหมฟา หงษ์แพงจิตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายกวินท์ มีบุญเปยม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายณัฐกร รุ่งฟา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มบุญมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายธนพล ทองชืนจิตร

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายนันทพงศ์ ศรีอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายยศกร มานะพิมพ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายรพีพัฒน์ ทองเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๓๖
เด็กหญิงศิรินลักษณ์ สิงห์ชา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงสุภาวิดา จุ้ยหมืนไวย์

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายสุรทิน อรรคฮาด
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายอนพัทย์ ลำทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา เพ่งพิศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงเนตรนภา บุญโสภิญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายกฤษณะ พิมลี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายกันยา กางรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มงคลงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๔๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยืนยงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายชญานนท์ บัวเทศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายชินวัตร ปตบุตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงชุติมา อุประ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงณภัทร ทองปญญา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๖ / ๑๖๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายณัฐกร มูลนอก

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา พิมลี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ผานคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงทิพย์ยาดา ฮ่มปา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงทิวา ประทุมดวง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายธนยศ สุขวาป

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ จาดฮามรถ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บูคะธรรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายธาดาพงศ์ ศรีสุราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ รูปสอาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายธีรภัทร ศรีสุราช

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายนพรัตน์ กำจันทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงนภัสร มูลเมืองแสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงนภัสสร บุญครอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงนภาพร แซ่ตัน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงนิตยา ประโรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงนิราพร เวียงธงสารัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญคิม

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงปนัดดา อินทร์พรหม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงประภาศิริ นักธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายปราเมศ ปญเศษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายผดุงเกียรติ สุทธิมาตย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงพัชรี นึกชัยภูมิ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงพิจิตรา มงคล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงภรณ์พนม ศรีบุญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายรชานนท์ ผลเรไร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงลลิพร ตันติพิมลพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงวนัสนันท์ เพ็ญดา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงวนิดา ใครอุบล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงวรรณษา จำปาลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงวราภรณ์ สาระพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายวสันต์ นันนิยง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงวัชรีพร นินเกตุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ สอนคำมี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายวุฒิไกร เสทิงรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายศตวรรษ หงษ์คะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายศิระณัฐ จิระวัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายศุภวัฒน์ นามวุฒิ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายศุภากร อุเทนทำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายสหัศวรรษ จากผา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายสิทธิพร สมพร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงสุจิตรา แสนสุวรรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงสุพรรณี เวียงพรมมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา บุญหลง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา อุประ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สาธุการ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายหัถชัย ฉลาดแย้ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา ภู่ภักดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงอาภัสรา บุญญารมณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงอารียา โมครัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทันวงษา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายเจริญทรัพย์ มานะพิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงกาญจนา ฤทธิสนธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายกิตติพงษ์ พระหันธงชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายกิตติพันธ์ อินสม

๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงฐานิตา ทองอุไร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๐๖
นายณัฐวุฒิ อยู่เกตุ

๓๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงทิพย์เกษร จันดาเบ้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายธีระยุทธ ลีลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงศศิพิมพ์ โล่ห์คำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงขัวญธิดา ลุหาเกตุ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายธวัชชัย พรมสุริย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายพรเพชร บุญแช่มชู
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงมุธิตา ทุมโยมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงวนิดา พหุนัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงวริศรา คุรุปอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สีงาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายเมธานนท์ อรทัด

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงณัฐชา ภานุรักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายณัฐนันท์ สุริโยทัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงดรุณี ชาสงวน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายธีรวัฒน์ ขำยิก

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงปุณยวีร์ พึงสถิตย์

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายภัทรพล อินธิสาร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายภูมิภัทร ขุนค้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงมุทิตา สร้อยสวน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงวิภาดา สุ่ยอุบล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ผลาญดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายสกุลดี สุวรรณดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงกัญฐิกา พรมสุริย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายณัฐพล ศรีวิลัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายธนดล ต้นจ่า

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงพนิดา ทุมตาลเดียว

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายเฉลิมชัย สอนเคน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงชไมพร มะณีสาย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายธนกร พรมดำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงพรนภา ดาราแสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงวริศรา วงษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ รัศมีพิพัฒน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายธนกร บุญมาเรือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายธันวา ใจธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงนริศรา ศรีเสน

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงพรทิพย์ รักสิทธิจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงพัฒธิดา ปญญา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายพิชิตชัย สิงหรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายพิชิตชัย เรียบร้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายมนัญชัย นรสาร

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงวรัญญา แวงวรรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายศรดิษฐ์ ชินวงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงศิรินทรา ทับพิลา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายสลักชัย เสนาทิพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงสุธิดา อินไชยา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายอนิรุทธิ

์

ชาหยอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายอภิชัย ใจบุญดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายอานัส วังคำหาญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ตะนัยศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิมี

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายชัยรัตน์ กลันเกลียง

่ ้

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ศรีลามา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายณัฐพล วงศ์คำซาว

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายธนภัทร ภูศรีฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายนันทกานต์ ราชธานี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงพิไลวรรณ ม่วงกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายภัทรพล พันธ์โชติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงรุจิรา หมืนสุข

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงรุ่งนภา พันธ์ดง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงศิริวรรณ หาญมนตรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายศุภกร มาสอน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายสิทธิกร จันโส

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายเฉลิมชัย ใครอุบล

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายเอกพล พันธ์ชมภู

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงกิตติกานต์ คันชัยสอน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงทัศนีย์ บัวบาล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๗๓
นางสาวนันธิดา จันไทย

๒๐/๙/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญตัง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงณัฐญาดา แก้วเสียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายณัฐพงศ์ สุธรรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงธันวาพร สงวนชาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงนันทิชา ดอนเตาเหล็ก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงนันทิตา ดอนเตาเหล็ก

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา พุทธระ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงสุพิชญา บุญทัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงสุมินตรา ไชยยศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายกิตติพัทธ์ บับพาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แจ่มบุญมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงทิชานันท์ บับพาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายนนธวัช ชินวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายภาคิน บับพาน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายมนัสชัย ชูเกาะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงวาสนา ชาวชอบ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายวิทวัส ศรีพรมษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงศรัณย์พร ฮาบสุวรรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายอภิวัส บับพาน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ศรชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ รักษาศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายธีรภัทร เชือสิงห์

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงบุษบง พรมประศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงปนัดดา วงค์บาตร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงเบญจมาศ สัมนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ พาตา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๐๐
นางสาวนิศาชล กุลอัก

๑๓/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงจินตนา ปญญาดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงนิรชา ทองกันหา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ทองดอนคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงจิรภา พิศคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีทิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงชลธิชา มีชัยดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายชัยวัฒน์ เทียรวรรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาศิลป

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายดุสิต วงศ์ษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงทานตะวัน ไขเหลาคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงทิฆัมพร วงค์แดง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายธนะชัย ศรีถาพร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายธนูศักดิ

์

อุ่นจันทา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายธีรวัฒน์ สะแสงสาร
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายธีระวิทย์ คีรีแพง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงนภัสสร เบ้าทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงนฤมล ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายนันทวัฒน์ กำนันจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายนิธิโชติ สาลิคา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงนิรชา คุณละ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงพรนภา รูปสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายพัชรพงษ์ ประชา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงพัชราภา ทานาศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายพันธวัฒน์ แก่นพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงพิยดา สุตวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี คำมี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงมลิษา บาลนาคม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงรัตนา แถมสมดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงวรรณษา โพธิสว่าง

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงวาริศา อุดมะชะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงศิริประภา ขอบเมืองฮาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายสมุทร ใฮวัง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายสรยุทธ กองแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงสิรินภา นะมะบุตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา จอดนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงสุกันยา พจนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แขพิมพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงสุธาวาส พุทธระ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงสุภัทรา บับพาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงสุวรรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงอลิษา ขันแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงอัมพวา ช่วยรักษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายอัมรินทร์ ตรีอินทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงอาภัสรา ประชุมชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายเทพทัต เทพไกรษร
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงเปรมสินี ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายติณณภพ เทพไกรษร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายรัชชานนท์ โพธิศรี

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายกรกฤษณ์ สุพร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงจิรารัตน์ สุดตา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงชมพูนุท แก้วสุทอ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงชาลินี อินทริง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายชุติพงศ์ มาจอมศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ลำเลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงดาริน อุดมศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงตีรณา โสตะวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงธิดาพร ศรีสุราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายธีรภัทร์ สไนเดอร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายนนทวัฒน์ หาริกัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายนัฐทกรณ์ วงค์จวง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีสุราช
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงปริญาภรณ์ แสงมงคลมิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายปรีชา รักษาทรัพย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

วรรณา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายพิเชฐ ดาบโสมศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงภาวินี มาคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงรุจีรา มาจอมศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงวริศรา ใครอุบล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ภูแม้นวาส
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงศิริโสภา เพียซิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายสุริยา ต้นจ่า
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายอนันตศักดิ

์

พลศรีสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายอาทิตย์ พรมสุริย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายเจษฎา พรมสุริย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๗๕
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ อ่อนคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายเกรียงไกร แก้วจันดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายคณิศร แก้วพิลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายธนงค์ชัย จันทรมาตย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายพงศ์พิศ จันทร์มาต
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายยศกฤต คำสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ จันทรมาตย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายวิรุฬห์ บัวเถือน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงชลธิชา วรรณดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงสุพรรณี อุ่นอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงอรินญา จันทร์ชัยภูมิ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายสุภาวัฒน์ บัวมาก
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ไกรวิชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงนัฐนันท์ ยิงเสมอ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงณัฐฐาวดี ศรีกุฎ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายกฤษดา ธรรมมา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายภูชิต แสงฉวี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ประดับศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายสุรชัย ตะมะแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงจีระนัย แสนแดง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงธนฎา ศรีดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงศศิการณ์ ศรีบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงกิตติมา ตรงธิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายอภิชาติ ชัยราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๐๐ เด็กชายประสิทธ์ศักดิ

์

ตราภูมิ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงสาวิตรี ผาบถา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายรัชพล กดอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายธนพัฒน์ พรมเลิศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายนิธินันท์ สุริพล

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายธนายุ โพเบียว

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายพรหมณวุฒิ กาพรหมวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายกฤษดา ผาลี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายวราดีส ไกรษร

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายพงษ์พรรษา ทาบุดดา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายพิทวัส กาพรหมวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายอรรถพล กาพรหมวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายกล้าณรงค์ กะนะฮาด
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายโชคชัย หาลือคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายสิทธินนท์ ชาญบรรพต
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายมนูญชัย พรมแผน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กุดพรมมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายธีรภัทร เสนหอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายอลงกรณ์ อรรคฮาดศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายกรกฤต กะนะฮาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายอภิดล ทองมัน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงพรนภา เกงอำนาจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงญาณิศา สารโพธิคา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ใหลหลัง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงกรรณทิตา ทศเคลือน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ นาสมใจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงไชยมมาศ กะนะอาด
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงพิยดา นพแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ ดงภูยาว
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงอมรมาศ การเฉือยเฉิน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงธรัญญา หอมทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงกิตศญาณี ประทัยเทพ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงนันธิดา กำทองดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงมีนา บัวชัยสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายอัศวิน กะนะฮาด
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ โตสม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายจตุรวิทย์ จันทร์ผาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงนราธิป พรมเลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงชลิตา กะนะฮาด
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงนฤมล โสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ จงดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายวีรชัย บุญทรง
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงศศิธร กวดวงค์ษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายศักดิดา

์

กำทองดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงสุนิษา ใจบุญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงอพิณญา กฏแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุทุมพร
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๔๗
เด็กชายอรรถศาสตร์ อิมวงค์

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงอวัชฎา กะนะฮาด
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงเพ็ญนิภา กฏแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายไชยรัฐ กำทองดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายพรเทพ เหรียญสุกาญจน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ ไกยวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายธนพงษ์ วิณโรจน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายนครินทร์ เดชบรรทม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ บางเหลือ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายวัฒนพงษ์ แจ่มบุญมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายนัฐพงษ์ ใจซือ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายนพวิทย์ มณีภาสธนภัทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายธนธร แดนนาบัว
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายประภากร นนพละ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายมฑเฑียร ทองนำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายวันเฉลิม โสหัด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายธนวุฒิ จูมสุพรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงนิธิพร เสาร์ศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๕ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงนัดธิดา แจ่มบุญมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงอร โคตพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงวรารักษ์ ทองแรง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงปนมณี ทองคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงปนิตา บุญมาก
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เดชบรรทม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงพรชิตา ขัวไชย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๗๒ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ปถมาศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงภคพร ผิวชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุวันคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงนัฐทรมาศ จาดฮามรถ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงนฤมล ผลจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงจิราวรรณ แก่นกาล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงบุษยา บุคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงทิวาพร สมบัตรหอม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงอภิญญา พลท้าว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายธราเทพ วรสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงนันธิวรรณ จิตรชัยสาร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงรุจิรา สุตินันท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายนันทวัฒน์ หลุมทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายยสินธร ประเสริฐสังข์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายบารมี ทองนำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายธนดล ลำพันบอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงชนันพร สีแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดอกบัว
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายบุญยกร จำความ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงปาริชาติ โคตพรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงพลอยชมภู มันคำศรี

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายพิชิตชัย ภูจำนงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีสุนนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงวิภาวดี อรรคฮาดศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แสนวงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงศานิตา แดนนาบัว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายสุพัฒน์พงษ์ มูลอัด
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงอาภัสรา ตราชู
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงอุมาวดี แก่นกาล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายวีรัสสะ ใจโต

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงอภิญญา ศรีดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงอริสรา ศรีดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงกัลยา จาบบุญมา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายก้องเกียรติ ชมนาวัง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงขวัญชนก คำทองแสน

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายจารุวิทย์ จิตรชัยสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายนิพนธ์ กรมแสนพิมพ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กชายบุรานนท์ สุทธิชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายประสิทธิชัย

์

นิลโท
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงปยะธิดา สีนำเอ่น
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงวรัญญา สาครเจริญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายสมยศ อาญาเมือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

รอดด่าน
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

หล้าหิบ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงอริญลักษ์ สุบุญมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา ศักดิมันจา

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายชัยวัฒน์ พันธ์คํา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ เสนคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายณรงค์ชัย สอนสีดา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายณัฐพล พรมสุริย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายธนาณัติ สุผา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงนริศรา สอนเคน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายนิพนธ์ ผิวบาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงบุณยานุช เสนคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงภัสพร ราชโส
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงมินลดา สาระแสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงรัชนก พรมชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายศิลา สาระแสน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายศุภสัณห์ จันอินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายอนุรักษ์ กัญญาคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงอรสุดา ต้นคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายเมธานันท์ ปอนศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พระโส

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายจุลจักร จันดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายชนชล พงคะชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายธีระเดช อองโนนยาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ พงคะชา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงปวีนา ทนคำดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงปณณพร เพชรวงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงพรนภา สังข์วงษา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงพัชรี บุญกอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงพิมญาดา พะโส
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงลักษิกา มันแก้ว

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงสกุณา ประชานันท์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายสรวิชญ์ สามานิตย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์กันยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงอริศรา เปลียนสอาด

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงกรรณิกา นาโศก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงกิตติมา มาตกาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายจุลจักร วงษาเนาว์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายธรรมนูญ พาที
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายนที จูมสีสิงห์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายนรสิงห์ ดวงเกตุ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงประวีณา นาดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายปรีชาพงษ์ อุ่นมัน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ วงค์ษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงรัชนก เตอุตลวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายวิรัตน์ บุตตะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายสุริยา ดีบัวพา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงขวัญฤดี โพธิศรี

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายชินจัง ศรีรักษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายธนชัย โชคลาภ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาโม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายนัฐพล ศรีภิรมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงมุทิตา สุพรมอิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงยุพเรศ พันธุ์คำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงวรลักษณ์ แจ่มบาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ ใจเย็น
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายศิริมงคล พงษ์กะชา

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายสมรักษ์ ธิพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายอนุรักษ์ สาชัยยันต์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ ปญญาโส
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายอมรชัย รักษานวล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายอำพล ทุมตาลเดียว

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงเนตรนภา ธิพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงกนกอร ภูพาที
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงธณพร มิญญาวุทธ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายธนภัทร ทุมโยมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงธัญชนก อินทร์สมบูรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงมลัยวรรณ วงจันทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายศุภกิจ ทะขุ่ย
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา เคนคำภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงสไบแพร ไชยรบ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายอนุศร ไชยรบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายอิศเรศ ธรรมสอน
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๕๙/๒๓๘๗

นางสาวจุรีรัตน์ มะอาจเลิศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๘๘

นางสาวชลธิชา พรมเมือง
๐๕/๐๙/๒๕๓๐

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๘๙

นางดนตรี ยิงยืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๑๕

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๙๐
นางสาวปภัสสร ขะยอมดอก

๒๕/๐๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๙๑

นายประวิน สงกาผัน
๒๘/๑๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๙๒

นางสาวมาลินี บัววิชัย
๑๕/๐๙/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๙๓

นางสาววรัญญา สอดเสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๙๔

นางสมศรี ดวงจำปา
๑๐/๑๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๙๕

นางสวี บุตรดา
๑๘/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๙๖

นางสาวสุดาทิพย์ โจมพลอย
๐๙/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๙๗

นายอุดร รักเสมอวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๙๘

นายคณากร ศรีสุธรรม
๑๔/๐๙/๒๕๑๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๓๙๙

นางจินตนา ถามะพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๐๐
นายธีระวัฒน์ วงศ์อนุ

๐๒/๐๕/๒๕๒๔

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๐๑

นางสาวนฤมน ใยสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๐๒
นายบุญรักษ์ มะริรส

๐๗/๐๙/๒๕๓๒

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๐๓
นางสาวประภาพร มหานิน

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๐๔
นายปญญา หวานเสร็จ

๐๖/๐๑/๒๕๐๓
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๔๐๕
นางสาวราตรี วงศ์อนุ

๑๒/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๐๖
นางสาวสะไบทอง เจริญท้าว

๒๓/๑๐/๒๕๐๗

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๐๗
นายสันต์ กิขุนทด

๐๔/๐๕/๒๕๑๐
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๐๘

นางเตือนจิตร บงค์บุตร
๒๐/๐๓/๒๕๑๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๐๙
นางสาวอรอุมา ศรีประทุมวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๑๐
นางวิลาศินีย์ คำสงค์

๓๐/๐๖/๒๕๐๑
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๑๑

นายธนชาติ ปญเศษ
๑๐/๐๗/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๑๒

นางสาววาสนภา บุญประคอง ๙/๐๕/๒๕๓๐ กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๑๓

นายยเนตร งอยจันทร์ศรี
๒/๐๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๑๔

นางสาวสุวรรณี บุญมาก
๒/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๑๕

นางสาวพยอม บงค์บุตร
๑๗/๐๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๑๖

นายชัย เฮียงราช
๗/๐๖/๒๕๑๕

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๑๗

นางสาวสุนันทา พรมสาร
๕/๐๘/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๑๘

นายอนุโรม หอมสมบัติ
๙/๐๓/๒๕๑๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๑๙

นางสาวพรจิตรา สุวรรณชัยรบ
๒๒/๐๙/๒๕๓๒

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยานุ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงกุสุมา ชาวชอบ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงปวริศา คำสร้าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา จันทะมาตย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงภัทฐิราพร ชาวชอบ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงรักษิณา ศรีเสริม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงวรกานต์ สุขพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายศรุต ชายสา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุทธิ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงสุพัฒณิดา เชวรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงกัลญา เทียนศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายชลวิชญ์ ลิลาศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายถิรวัฒน์ จันทร์ไตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายธนพล เนตรศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ เหมชาติภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายธวัชชัย ภักดิรัก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายปราศรัย สุธรรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงภัคจีรา เดียวสูงเนิน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงรัตติยา เทียนศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงรัติยากร สักขาพรม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๐ / ๑๖๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงวรภร ศรีเสริม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงวรัชยา จันทร์รัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงวีริสา สีเพ็งโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงสิริยุพา พรมคำน้อย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายเอกสิทธิ

์

หมืนสุข

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ฤกษ์ดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา อารีฟอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๔๗
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ อินทรนา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายคิรากร โคตรพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายคุณานนท์ ม่วงมนตรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ คำงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ปนทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีริสอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุคำภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายธวัชชัย ลุนศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายปยวัฒน์ พรมโสดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายพงศ์ธร ศรีคุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงพิชชาพร หมันคง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงพิชชาอร หมันคง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายพุทธิพงษ์ แสนศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงมนิตา โพธิษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายวรายุทธ ราชสะอาด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายวัฒนา ชังตานัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา วิชาดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงอภัชชา แจ่มผล
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ประไสเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงอรนิภา แสนคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายจิตรทวี สารบูรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงชลาทร พันทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายชินราช ไชยบุญตา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงธนพรรณ แก้ววิเชียร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายธิติวุฒิ คำสาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ เศษรักษา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงภัชรวรรณ วันสา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายภัทรดนัย รักษาภักดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๑ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายสุธีชาติ มิงคำ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงสุพัชราภา สมสิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงอาจารี บุญทัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายจิรายศ ถาบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงชนาภา วิชาดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ราชสีห์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายปฏิกรณ์ เหง้าโอสา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายประพัทธ์ สุคำภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงพรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงพิยดา สระเกตุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงรัมภาพร นามฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ แจ่มผล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงวิรัญญา เชือวังคำ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายศุภชัย สายหล้า
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงสุธิตา จันผา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ เนหล้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงมณีวรร ตารัตแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงลลนา ภาอาษา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงโสรยา กุลวงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงทิติยา คำสาร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงปนิดา ภาอาษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงศิรภัสสร พันธุกาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายสมพงษ์ นันท์โพธิเดช

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายสหรัถ ศรีรัตนาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงสุภัทรตรา ไปดง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แผ่นดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงอรัญญา เนหล้า

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายเสกสรรค์ แก้วอาสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีลุน

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเมืองแสน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ สีกานิล

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงปภัสสร คำโฮง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงวาสนา เกิดสวรรค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายศรายุทธ ศรีขัดเค้า

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงอรพรรณ บุญหนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๒ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงอรพิชญ์ ช่อแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ แสงปญญา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายปฏิภาณ มีมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงพรพิมล แสนภูวา
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๑๔

นางสาวจตุพร คำแหงพล
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายพีรวัฒน์ ปญเศษ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงอารียา เปยตะมะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงเนตรนภา บุรีเพีย
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงเมรญา ชัยแสน
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายกัปตัน มหามูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงกัลยา เกษเพชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายชาตรี เพอเมีย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงทัศนีย์ แสนวัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงผานิดา ทิพมาตย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายพิชิตชัย พุทธกุล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงลลิตา นนธิบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายวัชรพร ทองแรง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายยุวศักดิ

์

แววจริง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายอนุรักษ์ พืชผักหวาน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายอพิสิทธิ

์

พงษ์จิตภักดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงจุฑามาตร เมืองสันเทียะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงณัฐชลิดา พิมผาสุข
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงณัฐริกา ฤทธิวงค์

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายทับทิม ตาลประเสริฐ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงปาลิดา เทพคำดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงภัคจิรา โพธิสอาด

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงมนพร นาอินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงวนิชยา แก้วดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงวิชิราภรณ์ เปทา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สุทธิประภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสนอุบล

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๔๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
คล่องแคล่ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงเบญญาภา ปทถะทุม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงจิดาภา ยุพงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายนัครินทร์ มณีสุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๓ / ๑๖๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงปยฉัตร ปนะมัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงพิริษา บุญเชิด
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายยุรนันท์ การงานดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงรตินันท์ สืบสำราญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายวัชระ ศรีหาวงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายสุทธิภัทร์ เถาว์ชาลี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงสโรชา สีอ่อน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายบุญรอด จุลฬา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายกฤษณพงษ์ ใบบน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงจีกวัน

๋ ๊

เจ้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงทิพวรรณ พรมจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายนนทพัทธ์ ทีอุทิศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายพิชาติ ลีรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายวรกานต์ วงค์อินอยู่
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงอภิญญา ดวงหล้เลิศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายเทพวินัย ใจคุ้มเก่า
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงกนกพร ดวงโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวะสี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายคณินท์ นามวงษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงจิตรลดา พรมสุริย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงพิทยาพร ศรีบุญแปลง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายพิเชษฐ์ โชตะวัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายภูริณัฐ ดันสูงเนิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายวันชัย วิสุกัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงวิลยา ผิวผ่อง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงศิโรรัตน์ อำนาจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดวงบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายอติวิชญ์ ถาบัณฑิต
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดงนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงอมิลตา จันผา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายคุณากร กองปาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงฐิติมน พิมพ์รักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายณัฐนันท์ มงคลงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงธันยพร สมรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๔ / ๑๖๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายนพรัตน์ จิตจำป

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงนภาภรณ์ ทุมวัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงนฤนาท รินไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงนฤมล ดวงหล้าเลิศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายนันทศิลป เงยไชย
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงนันธิตา แสวขุนทด
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงบัวแก้ว เทียนปญจะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงพรชิตา จุลกองฮ้อ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงพศิกา นามวงษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายวิศิธร สังศรีแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ใจคุ้มเก่า
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงอพัสศร พรมสุริย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงอรทัย ศรีประทุมวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงอารียา พลเพชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขันช่วย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายชุติวัต สีดาเดช
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายณัฐพล อุปเทพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายต้นข้าว อ่อนก้านตรง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายธนกร พานสำราญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายธนวัตน์ พิมประจิตร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายธเนตร์ โอดกิง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายนันทชัย ขันตี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายนันทวัฒน์ หล้าคำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายปติ ก๋าใจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงพรชิตา วงค์โคกสูง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายภาคิน อุดร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงลักษิกา ปญแสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายอธิป ทะแยง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงอริสรา ยาคง

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงอักษรา จามรี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายกิตตินันท์ เทพิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงขจารินทร์ นรนิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงจันทกานต์ วุฒิยาสาร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงจิดาภา นำสงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงจินตนา ยิงยืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๕ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายจิรภัทร คำดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงจุฑามณี ยันตะพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายชาญธนัช คงเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายชุติพนธิ

์

คำสระแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๑๙
เด็กหญิงณิชาพรรณ ประเสริฐพงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงดลยา กุลเกาะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายถิรวัฒน์ ศรีเสริม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายธนโชติ มารมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายธีรพงศ์ แสนกล้า
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ทันจาว
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายนราวิชญ์ เทพิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายปารเมศวร์ ศรีฉายา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายพันธกานต์ อ่อนทาดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายพันธวัชร เสาะแสวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ลองทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงภัททิยา ลวดลาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๓๑
เด็กหญิงรัตนติการณ์ ต่อวงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายวารุตน์ เบิกบาล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงวิชุดา อุดมแสน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โม่งโอชา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายสุรชัย ประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายสุเมธ เกตวงษา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงอารยา แก้วอัคฮาด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงเมทณี ภูจาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงกฤติยา ภูดวงจิตร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายกฤษณชัย ไม่เทียง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงกุลธิดา นำสงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงจันทมณี การินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ประเสริฐศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

ปดธรรมวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายณัชพล คหาปนะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายธนัชชา พลทราย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายธีระพงษ์ ชินบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงนาถลดา โมฆรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ รองทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงปรางค์อัปสร

คำภูเงิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงปานวดี ใสงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายพงศกร ใจเด็ด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายพลพิพัฒน์ โง้นแดง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ นำสงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทิพย์สิงห์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงรัตติญา อะช่วยรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงวรินยุพา วงค์คำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ คะศรีทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงวารุณีย์ พะชะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายศตวรรษ ศรีสวาส

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงศิริมาดา ยันตะพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา ทิพย์ลม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ใสงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายอัษฎาวุธ เหล่าดิม

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายอาทิต เทศอ่อน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญพิมล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงเบญจพร แก้วอัคฮาด
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายพงศกร พรมพิลาด
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงดวงตะวัน ทานาลาด
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายอิสระ ด่านเฉียงเหนือ

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงศิริวิภา สุรินทร์
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงศุภนุช ผาลม
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงวรารัตน์ แสนแพง
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงกิริตา ตองกิงแดง

่

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงณัฐฐิดา ขาวทองบริสุทธิ

์

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ขุมผล
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงกชกร ชินระวงศ์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายกฤติพงศ์ ดอกบัว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงชินารมย์ เกิดศักดิ

์

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายอัษฎาวุธ งอยผาลา

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายทินภัทร ลีสี
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายพงศกร โคตรธรรม
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายพงศพัศ กรพันธ์
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๕๙/๒๖๘๔

นางสาวเจนจิรา มุงคุณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๖๘๕

นางสาวอโรชา วงศ์ศรีดา
๒๒/๐๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๖๘๖

นางสาวมิงขวัญ

่

ญาติธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๖๘๗

นางสาวสุดารัตน์ อินธิราช

๒๙/๑๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๖๘๘

นางสาวนาตยา รักษาขันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๐๗

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๖๘๙

นายนฤพนธ์ ศรีปากดี
๒๒/๐๔/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๖๙๐
นางเรืองชัย วงศ์อินทร์อยู่

๐๖/๐๕/๒๕๐๒
กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๖๙๑

นางสุภาวดี ใยวังหน้า
๒๕/๐๕/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๖๙๒

นางสาวชินภัค วงศ์กาฬสินธุ์
๑๑/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๖๙๓

นายฉัตรชัย สมารมย์
๒๒/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๕๙/๒๖๙๔
เด็กหญิงจันทร์ธวงค์ มาสงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงชฎิลรัตน์ สนเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ หงษาชุม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายปฏิภาณ พรหมสาขาฯ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงปยธิดา ตรีกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงวิชุดา ทองออน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

นันศรีทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายศักดิดา

์

เหลือมศรี

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายสินสมุทร ไข่นุ่น

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายสุริยา กุลสอนนาน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ เศรฐสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา พลนาคู

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงสุทธิดา แขกอ่อน

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดบ้านโคกกลาง  

สน ๔๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายพรเทพ ศรีทิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ วัดม่วงคำ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงลลิตา อ่อนจงไกร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ วัดม่วงคำ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงสุภาวรรณ ปูนเข็ม

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ วัดม่วงคำ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงกมลพรรณ อวนพล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายกรภัทร์ ลีลาไชย
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายกฤตพรต ยะงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายกฤษฎา สิทธิรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงกันยรัตน์ งอยผาลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายกิตติคุณ งอยภูธร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายคู่บุญ งอยกุดจิก
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงจิตกร ยากันจา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทะลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงชฎานัน อินกอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายชัยวัฒน์ แสนบรรดิษฐ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงชาลิสา จารุเกษม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงฐิตารีย์ ทิพย์จ้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงณัฐชา งอยภูธร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายณัฐดนัย พรหมสาขาฯ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงณัฐติกา เพ็ญคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา งอยภูธร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายณัฐนนท์ จิปอมจา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา ไขศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายธนกร พลลาชม

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงธนพร ใยพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายธนภัทร ใยพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายธนศักดิ

์

ภาน้อย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายธีรชัย วิดีสา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายธีรภัทร พรหมงอย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงนิรัชชา งอยภูธร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงพรรณศิริ จันทร์เต็ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงพาพร วิทักษาบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายพุทธชาติ ผาลือคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายภูตะวัน งอยภูธร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงศิริกาญ แดนรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุขจร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ งอยแพง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เหล่าชุมพล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงอรดา แก้วมะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงอาทิตยา งอยหล้า
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายอาทิตย์ เสนารถ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงกฤติยา ยะงาม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายจักรเทพ พรหมสาขาฯ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงชานิตา ครุฑรอด

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายณัฐชัญ ปาตู
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เวียงสงค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายณัฐวัตร มังลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายธนกฤต พรหมสาขา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๙ / ๑๖๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายธนาธิป เชือคมตา

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายธนาวัฒน์ ศิริฟอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายบารมี บุญเรืองจักร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายมินทฏา รังดิษฐ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงรัญญาวดี มะลิรส

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายสรยุทธ ลาวงศ์เกิด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายสรวิชญ์ พิมสำโรง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายอริญชัย ปุมเปา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายเกียรติยศ ยะวะบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงชรีณา ผาใต้
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงธารทิพย์ หล่อนสิว

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายนนทวัฒน์ วงศ์เครือศร
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายประวิทย์ วงค์บาตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายรพีภัทร กันเทพา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใยวังหน้า
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงศิรัญญา กงแก่นทา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ถนอมกิจ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงกมลชนก คำเพชร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายกุสกร หล่อนสิว

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๗๔
เด็กหญิงฉัตรมินตรา โยมมา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงชนิกา คำสิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายณัฐกร บุญสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายณัฐพล คณะวาป
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายนนนภัทร จันทร์อ่อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายบุญญกร หล่อนสิว

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กชายพงษ์ศธร ผาใต้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงพรรภษา คำโส
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายยุทธพล แสนแพง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงวิจิตรา สีทองขำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายศักดินนท์ หล่อนสิว

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายอติชาติ ศรีบุญโฮม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายอำพล หล่อนสิว

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผ่องสมบัติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีกาลังค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายชาญวิทย์ มานันที

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงชาลิตา แก่นอ้วน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงนุชจิรา ดาสุภี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายบิกวัน

๊

มโนวรรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ฮวดคันธะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายภาสกร มนอิน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายมนัส ผาใต้
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงสิริกมล วงค์บาตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายอดิภัทร หล่อนสิว

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายอนันศักดิ

์

ผาใต้
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายเอกพจน์ วงค์เครือศร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายเอกลักษณ์ หล่อนสิว

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงจิรภัทร์ โต๊ะชาลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงทักษพร เวียงแก

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายธณรัฐ โต๊ะชาลี

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ พรหมพินิจ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงชมพูนุช โต๊ะชาลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงพิทยารัตน์ ยางธิสาร

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงสุชานันท์ ฉลวยแสง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายอิทธิเดช สุภาทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงแพใบ ทัพละม่อม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายณัฐพล ยางธิสาร

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายธณเทพ เวทไธสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ลำภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายพีระวัฒน์ ชาลีพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายรสิทธิ

์

ยางธิสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายศรัณญ์ ราชสินธุ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงศิรินันท์ เท่าบุรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี เทือกตาถา
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงเพชรลดา ยางธิสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงโฉมธิดา ผุดผ่อง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดปาอัมพวัน  

สน ๔๔๕๙/๒๘๒๐
นายรังษี ทองพันธ์ุ

๑๐/๑๐/๒๕๐๔
กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๒๑

นายกิติพงษ์ ชาไชย
๕/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๒๒

นางสุดารัตน์ สิงหะพล
๒๗/๑๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๒๓

นางสาววิไลลักษณ์ สิงห์ทองไชย

๒๘/๑๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๒๔

นายเทพพิชัย เพียสา ๙/๐๑/๒๕๐๖ กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๘๒๕

นางสาวชโลธร วงศ์เครือศร
๑๙/๐๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๒๖

นางสาวศิริพร วงค์สาเนาว์

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๒๗

นางอภิชญา ลีนาลาด
๑๐/๑๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๒๘

นางสาวจิระภัทร อุปพงษ์ ๒/๐๕/๒๕๔๐ กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๒๙

นางดุจเดือน คำวัง
๓๑/๐๓/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๓๐
นายจามิกร คำวัง

๒๑/๐๕/๒๕๒๔

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๓๑

นายเด่นศักดิ

์

ผาใต้
๒๐/๐๕/๒๕๒๗

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๓๒

นางนันทิยา ทองภู
๒๔/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๓๓

นางปาลิกา ฮ่มปอ
๒๕/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๓๔

นายศักดิสยาม

์

ดวงจันทา
๒๗/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๓๕

นายสุเจตน์ วังกระธาตุ

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงกนกพร วงค์เครือศร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โมกกาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายธนกร บุปผาชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงนันทิยา สิงห์คำมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายปรเมษฐ แก้วศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ กันนิดา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ นนท์ไพวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายวีรภัทร ม่อมพะเนาว์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงธัญชนิต สุขกิจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายกิตติภพ พิลาฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายณัชพล ฝกบัว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายณัฏกิตติ

์

ผาใต้
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๔๘
เด็กหญิงประไพพรรณ

สินภูมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายพงศธร ผาใต้
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงวนัชพร นิลเขต

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงวรัมพร อภัยวงษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายธเนศพล วรุณธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายธีรพงษ์ เหมกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายอนันต์ แสนแพง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงธิดาพร บุญอยู่
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงปภัสพร วงศ์เครือศร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายมกรธวัช งอยปดพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา สิงห์คำมา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงศุธิดา มุลเมืองแสน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กชายสมเกียรติ สิงห์ขร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา มุงเพีย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายเผ่าลาภ วงศ์เครือศร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

พิลาฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายพีระพงษ์ เวียงยศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สุภาทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงจิรัชญา แสงวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๖๗

นางสาวกนกพร เพียซ้าย
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๖๘

นางสาวกนกภรณ์ แสนเมือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๖๙

นางสาวกมลวรรณ เรืองหิรัญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ผาใต้

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๗๑

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเคน
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๗๒

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเคน
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๗๓

นางสาวกิตติวรรณ ยางธิสาร
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๗๔

นางสาวกุลณัฐ สำรองพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงกุลธิดา แสนสุริวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๗๖

นางสาวคณิตา จันทพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๗๗

นางสาวจันทนิภา ฤทธิศรีบุญ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๗๘

นางสาวจินดารัตน์ อุดติบ

๊

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๗๙

นางสาวจิรวรรณ คำจิตตะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๘๐
นางสาวจุฑามาศ ทาศรีภู

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๘๑

นางสาวชนิกา วงศ์เครือศร
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๘๒

นางสาวชมพูนุช มุงเพีย
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๘๓

นางสาวชมพู่ โง่นทา
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๘๔

นางสาวชุติพา ไกรษร
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๘๕

นางสาวณัฐฐินันท์ เกษมสานต์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๘๖

นายณัฐธพล เทินสะเกต
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๘๗

นางสาวทราภรณ์ พิมพ์แพง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๘๘

นางสาวทักษิณา ผาด่านแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๘๙

นางสาวทิพวรรณ เพียรธรรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๙๐
นางสาวธิดารัตน์ ชินบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๙๑

นางสาวธิดารัตน์ เชือบริบูรณ์

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๙๒

นายธีรายุ คำเครือ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๙๓

นายนพพล คึมยะราช
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๙๔

นางสาวนันทนา ผาใต้
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๘๙๕

นางสาวนิษาชลล์ สิมสะกะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๙๖

นายประกายเพชร มีภูคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๙๗

นางสาวประภัสสร แก้วมะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๙๘
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ อุปชาคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงปวีณ์นุช โคตรตาแสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๐๐
นายปยวัตร วงศ์เครือศร

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงกลินเกสร

่

ศรีทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กหญิงกุลดา ข่วงทิพย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายขวัญชัย ท่วมสูงเนิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายจักรินทร์ มีลาดคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ พงศ์สิทธิศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ผาใต้
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ฮ่มปา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงชมพูนุช สมน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายญาณากร เภาโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายณัฏฐภัทร แสนสุริวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วกัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงณัฐวรา ทันอินทร์อาจ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงณิชกมล ยะตะโคตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายธราเทพ ศรีนา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายธันวดล ฤทธิขันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายธิบดี โทมุลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงนงนภัส มหาชัย
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงนพมาศ หลาบโพธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงนรีกานต์ แก้วมุงคุณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายนัฐธนกรณ์ ไตรยขันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายปณณวัฒน์ สมบูรณ์ศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงพลอยลดา ยาทองไชย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงภัคจิรา แสนสุริวงค์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๒๔
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

ฤทธิศรีบุญ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงวิรัณยา แก้วกิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ชุมแน่น
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงหทัยชนก ยมสีดำ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงหทัยวรรณ ใยวังหน้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายอนุชา ผุยมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงอภิญญา สำพะโว

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ ผาใต้
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายอัษฎา บัวพรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา สีบูฮม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายกฤษฎา วันนาพ่อ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายกอบชัย คนเพียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายกิจไพศาล เสมาทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

วงศ์เครือศร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงจุภาภรณ์ หลานเชษฐา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายชวกรณ์ ถินตองโขบ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงชาลิสา มุงเพีย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายญาณากร จารุณะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายณัฐรัชต์ แสนสุริวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนจันตะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๔๔
เด็กหญิงทองแพรวา ทาศรีภู

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงทิพธัญญา คดีธรรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายธิชานันท์ วงศ์เครือศร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายธีรธร หาสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายธีระวุธ ผาใต้
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายนนทกาณต์ เทศงามถ้วน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงนันธิดา แสนสุริวงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงบัญฑิตา จันทร์แสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายปยวัฒน์ วงศ์เครือศร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงพรภิมล ผาใต้
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงพัชรดา อิทธิพรพิสิฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงพัชราภา กระวานธง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ผาใต้
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายพีรพงศ์ หนูหล้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายพีรากร ทาศรีภู

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายภาคภูมิ นรินทร์นอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ มีภูคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงมยุรินทร์ ผาใต้
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ สรวัตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายรุจิรางค์ เจียมบรรจง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงลลิตา ฮมภาราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๕ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงวรัทยา ทองโยง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงวรินทิชา เมืองโคตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงวสุนธรา ไผ่ตาแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงวันรยา คึมยะราช

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงวารีรัตน์ ผาใต้
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงวาสิณี ฮ่มปา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงสิริญญา ห่อหุ้มดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ทาศรีภู
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ พันธุ์แก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงอรอนงค์ แสนดวง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๗๕
เด็กหญิงเกตุสุวรรณ ผาใต้

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายเกริกชัย คนเพียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงขนิษฐา มาตบันเทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายจิรชาติ วงศ์เครือศร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายรัชนก แก้วเคน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ทาศรีภู

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงสุพัตรา ยานุพรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายอธิวัตร กุมารสิงห์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ศรีบรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๘๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ผาใต้

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๘๕

นางลลิตา ผาใต้ ๒/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๘๖

นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย
๑๘/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายจิรายุส แก้วอัคฮาด
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายทักษ์ดนัย แสงเขียว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงปพิชญา กะนะหาวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายปญญากร พันแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงภัทรวดี สุวรรณ์โคตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายภูวเดช สินชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงมุทิตา พรมวัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงวริศรา นนทะคำจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คำไหล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงศิรดา สารมานิตย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงศุภานัน อินธิจักร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีโยธา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงอรวรรณ ตังกมลศรี

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงเปยมศิริ เหาะเหิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายเอกชัย สระบัว

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เทพมนต์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายกิตตินันท์ ชุมสีวัน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายจิรายุ เยียมวิชิต

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงณัฐพร กิงกลาง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายทรงพล วรสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายธนบัตร นามวงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายนิรุษ ไชยสาคร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายภัทรพล อาดัม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงสุชานันท์ โพธิสิงห์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายอภิชาติ คำไหล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายอัครชัย ไขกะวิง

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายกฤติพงศ์ สุปะมา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายจักรพงศ์ แสงคำปาน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงชนิตรา บุราญรมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายฐิติวัฒน์ อัญชัยศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

วันชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายธนชัย เทียนงาม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายธีรชาติ พจนา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายธีรภัทร สาคร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายธีรวิทย์ คำแสนสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงพรชิตา เชือเงิน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายพีรยุทธ บุราญรมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กชายภัทรกร ทุมสุด

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายศตวรรษ อุดทุม

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายศุภนิมิต สุภีร์คำ-

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายอัษฎาวุธ อินทร์นอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายธนดล หันจางสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ สำราญสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายชัยมงคล สุวรรณสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงนริสรา อุตสาหะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงภัทราพร คำมะวาป

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ อุปจันทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงธนิตา สีโอภา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กชายบอล วงค์สามารถ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงผกามาศ สารโภคา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงมณธิชา โคตรอาสา

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงสุธิตา สุขทวี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกษมสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ แก่นท้าว

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงกัลยาณี จันทรเสนา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงขวัญฤดี แสนสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายชญานนท์ ไพหนูสี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สมบูรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ คำพรมมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรแสน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงศุภาวรรณ เดชพละ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงสุดาพินิมล ราชดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงอริศรา บุญโยธา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

บุญยืน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กชายทยากร สังข์ยวน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายธนกร ประสารสุข

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายนิติพงศ์ มาบุตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงนิษา วรรษา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายปยพัทธ์ ปะกิระเค

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายพัฒนพงศ์ ปองเปา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงพิมพ์นิภา มาลาสิงห์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงวรินญา ชาวประมง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงวารี จันทร์สองคอน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงสุชาดา แสนตรง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงอนัญญา เสน่ห์ดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงเกสรา เจริญรบ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงจิราภา เสนดง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายชยังกูร แก้ววิเชียร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายธนาเทพ จันทร์พายับ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายนุติ กุระกนก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๖๗ เด็กชายประกายเพชร
เพ็ชรดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูครองตา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ มาสูงเนิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงยุวดี ทองเหลือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายวชิราวุธ หมืนหน้าบุราณ

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายศราวุธ พิมพ์ราช

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงศศิประภา บัวใหญ่รักษา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงสุมัดฉา นุราช

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายหรรษา เพียรัก

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงอังศุมา หล้าชนบท

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงเกสรา ปงแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงสว่าง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กุดแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงดวงใจ สายโรจน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงธนภรณ์ เฝาเฝอย
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงธัญชนก คงเรือง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงพลอย เกินแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงพัชราภร มอโท

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา แสงปนทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ พูลรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ณรงฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ สุทธิประภา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายอมรเทพ นาไชย
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงอรปรียา ผูกธรรม

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงแอมนภา อาวะสาร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายชิษณุพงษ์ แพงพา

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นท้าว
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงปานิศา บัวใหญ่รักษา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงมนทะนี ทับบุญลือ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ กัลยาใส

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงศรัญญา โพธิสีมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กชายสหฤทธิ

์

บุญฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงสิริธร นาไชย

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงสุภาวิดา สิทธิศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายโชคทวี สามาตรา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงศิรินทร์ธร ศิริสุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงศิริยากร โพธิศรีมา

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ เครือเนตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สร้อยทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงอมรลดา ขันธวิชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงเหมือนฝน ปองเปา

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๐๘

นางกุลฉัตร เรืองศรี
๐๓/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๐๙
ว่าทีร้อยตรีคณาวุฒิ

่

ขอดอนุ

๑๔/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๑๐
นายธนายุทธ ช่อมะลิ

๐๕/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๑๑

นางสาวภรณ์ทิพย์ ระกิติ
๑๖/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๑๒

นายวานิชย์ สาขามุละ
๐๖/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๑๓

นายวินิตย์ พิชพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๑๔

นางศรชา พัฒนโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๑๕

นางหรรษา ชะอุ่ม
๒๒/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๑๖

นางอรัญญา ศรีมุกดา
๑๙/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงกฤติยา ครองยุติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายกฤษดา ปาหวาย
๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายกิตติพงษ์ แพงพา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายจักรรินทร์ มะณีแสน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายธนพล มะณี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายนวมินทร์ แก้วดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงอตินุช ครามสูงเนิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงเกวลิน ศรีพรหม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

คำพรมมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงจันทรวิมณ เฝาเฝอย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงจันธิดา เสนาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงณัฐริกา ลีหา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ อัครจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงธิญาดา ลำเนานาน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สู่สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายนนทกานต์ สีเคนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงนริศชา คำสะรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงนันธิชา ว่องไว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงปวรา พินิช
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อัครจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงพัธรินทร์ พูลแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายภัทรพล แจ้งประจักษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายยศพันธ์ กองสุวรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๐ / ๑๖๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงยุพิน ทับลือ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงลลิตา ศรีพนา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงวริศรา วงษ์หาญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายวายุ ราศรีเฟอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายวิทวัส ไชโสเสาร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงวิภาดา พลเทพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายวิรชัย คุณาวัฒน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายศรายุทธ วิทยาขาว
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายสรนันท์ อุดมดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายสิทธิชัย ผึงหลวง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายสิรภพ ชูกลิน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายอชิตพล มีน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทับลือ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายอดิเทพ ยาธงไชย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ มอไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงกัลยานี เมฆศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา โสเศรษฐา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายธีรพงศ์ ประชุมสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายธีรภัทร ณ บางช้าง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงนภาภรณ์ นิกูลรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงบุษราคัม ชัยหนองจอก

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงปยะดา คชชาญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงพรรณนภา บุระพุทธ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงพัชราภา คำสิมมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๖๔
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ติธรรม

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงภัชรา ราชเปา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายภานุพงษ์ นิลไชย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ อนุมาทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ สุริโย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงรุ่งตะวัน มอไธสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงวรรณภา บุราโส

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายวรเมธ เมืองแทน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายวายุ เดชา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงวิชชุดา กุลสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายวิธาน โพธิแข็ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๑ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายวุฒิชัย ดาบไธสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายศราวุฒิ จันทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายศุภวัฒน์ เสือคำจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายอนุชา เส็งนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงแพรวา สากลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงกฤติยา ภู่พยอม

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายชัชพงศ์ อินทสอน
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายชาญณรงค์ ยาธงไชย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายณัฐกรณ์ คำปลิว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงณัฐชยา บุญเฮ้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ชืนบาน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงณิชา กระต่ายทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงดวงเนตร บรรจง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายติณณภพ ต่างใจเย็น
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายธนากร ครองยุติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายธนิก ธรรมภัทรพงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงธันย์ชนก บุราโส
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วกาหลง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายธีวาพร เรืองทองหลาง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายนนธวัช พละสาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงนพวรรณ สว่างดวง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายนิธิพงษ์ ดวงแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงประภา พินิจมนตรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ มูลสนาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ปทุมวัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ ทีดงเย็น

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงวรรณภรณ์ อยู่ทิม

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ปาจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายวีระชัย คำบรพิทักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายวุฒิสรา เดชา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายวโยธิน สุริโย

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงศรัณยา บุราโส
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กชายศิริชัย โยธินา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงศุดาพร อาจหาญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายสิทธิชัย ภูมิพัฒน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงสุจิตรา ชมภูศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงสุจิตรา วันนาพ่อ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงสุนิสา มาตวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายสุริยันต์ จันทา
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายสุริยันต์ วันสาสืบ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายอนุลักษ์ โคตรแดง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงอนุศรา ไร่รัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงอรินญา หลานเศรษฐา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงอิษยา พรมประชุม
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายเจษฎา ยาสัจถา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สัมพาวะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ปกค้าย
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ อารีย์ถนอมวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงจีรภิญญา ศรีชัยมูล
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เสนาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายชินพัฒน์ ประชุมสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายณัฐนันท์ ทุรันไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นพรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เจียงวิเสริฐ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงดอกแก้ว เส็งนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กชายทักษิณ ทับเสนา

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงธัญสุดา อินทรสุวรรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายนพนันท์ ชาวสี
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงปวีณา กุลสุวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงพรนภา คำพรมมา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงพัชรริน สว่างใหญ่
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงมลวิภา ชัยสุมัง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายริณพัฒน์ แก้ววันนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงรุจิรดา คำพรมมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายรุ่งสุริยา มีกุศล
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงวรนันท์ คำนวณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงวรัญญา พินทะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงวิจิตรา วรราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงวิยะดา ตาดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงศิรินทรา ผ่องใส
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๓ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายศิริพงษ์ แก้ววันนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายสมบัติ นนทะนำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ลองดอน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงสุนิษา คำหาญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงสุภัชชา ชินะคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงสุภาพร เมืองแทน

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายอนนท์ คชช้างพะเนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายอมรเทพ บุคคะจำปา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายอิทธิพล โพนสูง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายเจริญ ชัยแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงเดือนทิพย์ คันธะภูมิ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายเสกสรรค์ อันทะเกต
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๕๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทียงภักดี

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๕๘

นายกิตติคุณ สุวรรณเพ็ชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๕๙

นางสาวจิราพร เสนากุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๖๐

นายชัยยา ชาพิทักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๖๑

นางสาวดรุณี สุริโย
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงนันทิยา ฤทธิชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายบัณฑิต บุญฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงภาวิณี บุญแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๖๕

นายมงคล นิลไชย
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายมงคลชัย ศรีจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๖๗

นางสาววัชรินทร์ พรมศาลาเมฆ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายวายุ พละวัฒน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๖๙

นางสาวสุชัญญา มาลัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๗๐
นางสาวเกศฎา สานนท์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๗๑

นายเอกราช ลำเนานาน
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๗๒

นางสาวจันทกานต์ ร่าเริง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๗๓

นางสาวจิตตรา จิตสอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๗๔

นางสาวจุฑาทิพย์ ติยะบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๗๕

นางสาวชุลีพร ถาวุฒิ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๗๖

นายณัฐชนน เครือเนตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๗๗

นางสาวนำฝน พินิจมนตรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๗๘

นายประมวล ระนาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๗๙

นางสาวพิยะดา ปทุมวัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๒๘๐
นางสาวละมัย ศรีอุปลัด

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๘๑

นายขจร การยะบุตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๘๒

นายณัฐวัฒน์ ปะกิระเค
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๘๓

นายธีระพงษ์ ศรีเมืองช้าง
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๘๔

นายปริญญา บุราโส

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๘๕

นายปรีชา พจนิตย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๘๖

นางสาวสุพินญา เสารศริริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๘๗

นายเจษฎา แท่นมะณี
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๘๘

นางสาวกอนแก้ว จันทะเกษ
๕/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๘๙

นางสาวกัญญาวีย์ ชมชืน

่

๖/๑๒/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๙๐
นายจิตรกร คำธิมา

๗/๐๘/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๙๑

นางสาวจินตระวี บุตระ
๒๕/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๙๒

นางสาวชนม์ชนก สีมี
๒๖/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๙๓

นางสาวชนาธิป ศรีสร้อย
๒๐/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๙๔

นายชาติชนก เหง้าละคร
๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๙๕

นายดิเรก คำทะเนตร
๙/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๙๖

นายธเนศศักดิ

์

ชัยงาม
๒๔/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๙๗

นายนิกร มาระมิง

่

๑๐/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๙๘

นางสาวนิลาวรรณ สิงห์งาม
๑๗/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๒๙๙

นายพงษ์สวัสดิ

์

อินธิดา
๒๓/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๐๐
นายพิทยา ไชยเพ็ชร

๑๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๐๑
นางพิมพ์สุภัค ศรีสาคร

๙/๐๕/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๐๒
นางสาวภิญญาพัชญ์ เห็นหลอด

๒๕/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๐๓

นายภูริวัจน์ มาตราช
๑๓/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๐๔
นางสาวมนัสนันท์ เปงคำภา

๒๙/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๐๕
นางมะลิวัลย์ กุระจินดา

๒๘/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๐๖
นางสาวลัดดา น้อยนิล

๖/๐๖/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๐๗

นายวิวัฒน์ กุตัน
๓/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๐๘
นางสาววิไลรัตน์ รวมออม

๑๖/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๐๙
นางสาววีระนุช มะโนวัน

๑๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๑๐
นายวีระยุทธ ศรีชาทุม

๓๐/๐๖/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๑๑

นายวีระยุทธ อ่อนสุระทุม
๑๗/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๑๒

นางศิริพร ยอดตา
๒/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๑๓

นางสาวศีรินันท์ สัตถาผล
๒๖/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๑๔

นางสาวสรารัตน์ แก้วโสภา
๓๐/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๕ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๓๑๕

นางสาวสาวิตรี จันทาสี
๑๖/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๑๖

นางอรนงค์ แจ่มพิศ
๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๑๗

นายอาทิตย์ หุปะโก
๒๘/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๑๘

นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงกมลพรรณ บุญยืน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงกัลยา พูนรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงชลธิชา คูณดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงชลธิชา ชำนาญกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายธาวินท์ ฤาชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงธิติมา บุราณสาร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงธุวดารา จันคำภา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายนนทยา สดกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงปณิชา บุญช้อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายปยะวัฒน์ สิมลีย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายพสุเทพ อินทร์อุ่นโชติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงพัชรพร แก้วพระ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงภาวิณี เชียงซุม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงมิงกมล

่

พานธุพาน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงรัตนาพร ช่วงชิต
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายวีรพงศ์ เสนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายศักดิธัช กระแจะจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

เอกวิเศษ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายอนุรักษ์ ชาติชำนิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงอรอุมา บุญโชติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงเกตสุดา เสนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงกานติมา จันทะลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงขวัญรัตน์ ทองปอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายจักรินทร์ สิงห์สาธร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายจิตติพล พลรักษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายธนชล นานาวัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายนัฐวุฒิ สมทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายนิธิกร ริศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงปณาลี เนืองชัยยศ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายปยวัฒน์ วรรณาหาร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายวรฤทธิ

์

นันทราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๖ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ผูกธรรม

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายศุภกร ปฏิตังโข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายอรัญ ไชยสาร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงเกตุวลิน พุทธสา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พนานอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๕๕ เด็กหญิงจันทร์ณภาพร
สีวนา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงชญาดา หาญคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายชาตินักรบ ตังเทียน

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายณัฐพล โคตรสุโน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายธีรภัทร พิมพา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายภูวดล เหมือนนาดอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายลัทธพล บัวใหญ่รักษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ มาตจุฬา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายสุขสันต์ เนตรภักดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงสุณิสา เชียงซุม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงอทิตยา คูณดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายอธิชาติ พลเสนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายเอกชัย เสือดำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายกิตติภพ มินิชิต
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๖๙

นางสาวธัญสมร มาลีลัย
๑๓/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๗๐
นางสาวปภัสสร บุญวิเศษ

๑๘/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๗๑

นายพิทักษ์ เมืองแทน
๐๖/๐๖/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๗๒

นางพิมลศรี ฤทธิทานันท์

์

๑๐/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๗๓

นางรัตนาภรณ์ บุญรักษา
๑๐/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๗๔

นางสาววิจิตรา ชาเรืองเดช
๑๗/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๗๕

นายวิรักษ์ พิมพการ
๒๔/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๗๖

นางศรีใคร เมืองแทน
๐๘/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๗๗

นางสาวสุดานี สกุลสุข

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๗๘

นางสุภัคชญา บุญมาก
๑๘/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๗๙

นายอภิชาติ หงษ์ภู

๒๙/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๘๐
นางอมรรัตน์ ศิริบุตร

๒๕/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๘๑

นายอุทัย ราชตรี
๑๙/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงพรนิมิต อตพล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงพิยดา ไมตรีแพน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายฟาลิขิต คำจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๗ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายมงคล โคตคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายวันชนะ แสนอุบล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงศนิฏาพร พูมลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ เผ่าต๊ะใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายทักษิณ แสนอุบล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงธันยพร สุขสวน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงพัชราภา โพธิสาวัง

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายภานุวัฒ สีใส
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายสิริพงศ์ ทิพย์อำอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายสุชาครีย์ วงค์เวียน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงสุมิตา หอมสุด
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงอติกาน โคนาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายนนทวัตร บัวภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงนันทิยา พรมวัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงพรศิริ จันทาทุม
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงวรัญญา วังราช

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงวิยะดา คำจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ แสนอุบล

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายศักดินิมิตร

์

สำราญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิมน
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายสัญญา โคสุวรรณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงเกวลี แสนอุบล

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงเบญญาภร พละเสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา จุลนาถ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายโชคทวีชัย เหง้าโอสา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงจรัสพร อินทนบ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงจุราลักษณ์ โคนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายชนะชล แสนอุบล
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายชินณกร สุนทรวิภาค
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ พาบุรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงเอมมิกา บุญมาก
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๓๔๑๖

นางสาวขนิษฐา เภาโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๑๗

นางขวัญดาว ครองสี
๑๗/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๑๘

นางจินตนาภรณ์ ฤทธิวงค์
๒๒/๐๔/๒๕๑๑

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๑๙

นายชยันต์ ร้อยพิลา
๒๖/๐๘/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๔๒๐
นางสาวชัยญามล นามวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๒๑

นายชัยณรงค์ รักษาขันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๒๒

นางสาวชาริสา เบ้าคำ
๐๔/๐๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๒๓

นางสาวธนพร อินธิแสง
๑๔/๐๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๒๔

นางสาวปาริชาติ เจินทำ
๐๓/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๒๕

นายพงษ์ศักดิ

์

ดอนขวา
๒๒/๐๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๒๖

นายพรศักดิ

์

พรมลา
๐๕/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๒๗

นางพิทยา เพชรคำ
๑๓/๐๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๒๘

นายยุทธนา อุปพงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๒๙

นายรัฐพล แสนสุข
๑๐/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๓๐
นางวไลพร ทิพย์แหม่ง

๐๑/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๓๑

นายสุชาติ อินธิแสง
๑๐/๐๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๓๒

นางสาวสุพรรญา อินธิแสง
๑๙/๐๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๓๓

นางสาวสุภาวดี ศรีษะเนตร
๑๓/๐๖/๒๕๑๘

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๓๔

นายอนันต์ ธาราเสาวรภย์
๒๒/๐๘/๒๕๐๐

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๓๕

นายเจริญชัย จันทร์คำ
๐๓/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๓๖

นายเดชณรงค์ ปุงคำน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๓๗

นางสาวแสงเงิน อินธิแสง
๑๘/๐๔/๒๕๑๘

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายอภิชาติ จันทุมมี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายนิภัทร์ อินศวร
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีพลพา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายกฤษณะ ทุพแหม่ง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

สารีธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายทศพร ผาผุยคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายธิชากร บุบผาชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายพีรภัทร สร้อยเสนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงภาวนา เจริญสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายภูวเดช เจริญคร
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายรามภูมิ หาญยงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงวิภา พาระแพง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หวาวันจาน
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายไพรวรรณ โกพล
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายจักรรินทร์ ชายแดง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงดารินทร์ พลอินสา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายธนวันต์ บุตตะโคตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายธนากร วงศ์ขันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายธราทิตย์ บรรผนึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายปริญญา มอมุงคุณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงปาลิตา มุ่งดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายพัทธดนย์ บรรผนึก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ พักแพง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงมะลิวัลย์ โทอาษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงมาลีรัตน์ วิชัยยา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ สุนี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงวานิดดา คันทะนาด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงสุรารักษ์ แสงทับทิม
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงอัปสร นอนิล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงอโรชา แพงแสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายเขมนันท์ อุดมรักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายกรวิชญ์ ศรีบุญเรือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กชายกฤษฎา ตาต้อง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงกัญยณัช ชุ่มชูวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงกัลยา คำมิสา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงจันทร์สุดา จุลณีย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงจินตพร นรสาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายชัชพงค์ โคตรวังอวน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงบัณฑิตา วนมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายพงศกร พานิชนาวา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงพิมพัชชา เหคำชุนย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายวงศกร พลอินสา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงอภิญญา มอมุงคุณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงอาภาศิริ สุขบท
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงอารียา จันทร์เจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๘๓
เด็กชายเพชรทักษิณ หอมจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงเมธาวี บรรผนึก
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายเสกสรรค์ ประทุมทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงดุริยา แสนเพียง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงปวีณา สิงห์แขก
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายมินท์ตดา สิมคุณขะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงรัชฎาพร อินธิสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงศศิธร นามตาแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงสายฝน แสนสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายอิทธิพล เจริญคร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา แสนพงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายดวงกมณ อินทฤาชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายธิบดี แย้มประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๙๖
เด็กหญิงประไพวรรณ์

ปานสังข์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงปรียารัตน์ พรมหากุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายภูธเนศร์ คำภูษา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายกฤตนัย วงษ์กันยา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายคมสัน สามลปาน

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กหญิงจริยา คำสุขุม
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๐๒
นางสาวชฎาพร ปตะแสง

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายนรบดี ปตะแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายปณิธิ คำพะโคตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายพุฒินันท์ แสนเพียง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงรัศมี คำพะโคตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงรุจิลดา อุปจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงวริศรา ขันบรรจง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กหญิงสิรินารถ ทรงโชติชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงสุธิร์ดา ชาสงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ แสนสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงอรุณี อายินดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงการะเกด ยงค์พันธุ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ทวีกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมวงศ์ศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงพันทิวา วงค์ระแว่น
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ มอมุงคุณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงสุชาดา ลีทาสี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงจิตตมาส นาหมืนหงษ์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายจักรพงศ์ หล้าพรหม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายณรงค์เดช เพชรปานกัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หมุนทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงทิดาพร อินธิแสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงทิยากร เครือวาคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงธิดาเทพ มาภา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายนภัสกร มอมุงคุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงนะภาพร เขียวแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายประจัน พันธ์ถวิล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายพงษ์ทวี คำประสงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายศุภวัตร คำแก่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา สมพงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงสโรชา แก้วศรีมล
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วเคน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงอรอุมา กองโพธิชัย

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายกฤษฎา ชานุชิต
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายธีรภัทร พรหมเมือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ คณะพล
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายปรมินท์ แซ่ลี

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายไพศาล มอมุงคุณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงกิรตา อินทะวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

บุญตาท้าว
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บัวสาย
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงชนัญญา จวงจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงชลณิชา อำภาวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงชลธิชา แสนนาวา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงชิดชนก คำตะลบ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงช่อผกา สิมสะกะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงฑาริกา วิสิทธิสูงเนิน

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงดวงกมล สมฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ อินธิแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงธัณญารัตน์ พันธ์ออน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงนภาพร อุปขิ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายนลธวัช นาคนิยม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงนันธิดา ขะที
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายนาคินทร์ ปุงคำน้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงนิจชยา พิมมีลาย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงนิมนวล

่

ทิพย์สุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงปวีณา ทะรังสร้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงปญญพร นามบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงปานชนก แก้วกิง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงพรรณิกา ศิริชมภู
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงรักษณาลี แก้วมาก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงวรรณิศา ริกำแง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงวราพร แสงวงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายวสันต์ พันธุ์ออน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายสมพงษ์ สาทะโพน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงสาวิตรี คำสงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายสุริโย ศรีสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงหงษ์ลัดดา อำภาวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงอัชฌารี จำศิลป

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชมสีหาราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นามวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วตาเสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงนัฐกานต์ แสงพรมชารี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงประภาพร อินธิแสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงปริชาติ ทิพย์สุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายพงศ์อนันต์ แสนนาวา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงวิสุดา มาลาเสร็จ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อำภาวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงสายชล แสงพรมชารี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงสุนันทา ทิพย์สุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงสุปรียา วงศ์เจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงกรรภิรมย์ นามบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงกวางตุ้ง ไขลายหงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงดารารัตน์ เสดถา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงพัชรีญา อดทน
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๘๗

นางสาวมณฑกานต์ อ่อนสำอางค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงรุ่งเรือง พรมพิลาด
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไขไพรวัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงสุทธิดา อินธิแสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายอนุพงษ์ อำภาวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายอรรถกร ใยวังหน้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายอาทิตย์ โตตำรา
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงเกฎวณี โคนสักขวา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายเจษฎา พิพิทธภัณฑ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายเทวฤทธิ เหล่าศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงเบญญาภา คำตลบ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงเพริศพริง

้

มหาชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๕๙๙

นายกีรติ จันทร์ธรรม
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๐๐
นายขจรศักดิ

์

พิมพ์มีลาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๐๑
นางสาวจินตนา ดาบชัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๐๒

นางสาวทิพย์สุดา กลางกำจัด
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๐๓
นางสาวทิพเนตร พรมเสนสา

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๐๔
นายธีระพงษ์ จำปาทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๐๕
นายนครินทร์ มหาชัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๐๖

นางสาวนำทิพย์ ไก่สระแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๐๗
นางสาวมาลินี โคตรหานาม

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๐๘
นางสาวรัชดาภรณ์ พันธุออน

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงร่วมฤดี ดาบสมเด็จ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๑๐

นางสาววิยะดา คณะพล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๑๑

นางสาวสุชาดา เภารังค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๑๒

นายโชคชัย เถิงนำมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๑๓

นางสาวกาญจนา ขันทีท้าว
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๑๔

นางสาวจุฑามาศ นามผา
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๑๕

นางสาวณัฐริณีย์ หล้าพรหม
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๑๖

นางสาวดวงหทัย บุญจันทึก

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๑๗

นายธีรพงศ์ หารยงค์
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๑๘

นายธีรศักดิ

์

ทิพย์สุวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๑๙

นายประภากร วะภักดิเพชร

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๒๐
นางสาวพนิดา หมอนิล

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๒๑

นางสาวพรกมล กุลมินทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๒๒

นายภูวนัย แสงพรมชารี
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๒๓

นางสาวมะลิวรรณ พันธุออน
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๒๔

นางสาววิชุดา นนท์คำวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๒๕

นางสาววิลาวัณย์ พันธุออน
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๒๖

นางสาวศิริพร ปุงคำน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๒๗

นางสาวสิริญากร พันธุออน
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๒๘

นางสาวสุนิศา อำภาวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๒๙

นางสาวอมิตา หารยงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๖๓๐
นางสาวอรวรรณ อินทวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๓๑

นางสาวอลิสา ชัยโคตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๓๒

นางสาวอัจชรีพร บุญเขือง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๓๓

นางสาวเจนจิรา มหาชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๓๔

นางสาวเพ็ญนิภา ไชยโคตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๓๕

นางสาวเสาวลักษค์ ชินบูรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๓๖

นายโภไคย ปะละคะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๓๗

นางสาวกนกวรรณ จันทร์ธรรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๓๘

นายกฤษณะ พันธุออน
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๓๙

นายกิตติศักดิ

์

ทิพย์สุวรรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๔๐
นายชยากร คำมุงคุณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๔๑

นางสาวทิวาภรณ์ วาดเมือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๔๒

นายธนภัทร มอมุงคุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๔๓

นางสาวธนาภรณ์ พลวงษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๔๔

นางสาวนิศารัตน์ ตองตาสี
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๔๕

นายปฏิพล สิมสะกะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๔๖

นางสาวประภาพร แสงวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๔๗

นางสาวพิมลวรรณ วงศ์ถามาตย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๔๘

นางสาวภาชินี เภารังค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๔๙

นางสาวมนฤดี ขุนจางวาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๕๐
นางสาววิภาวดี ทิพย์บุปผา

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๕๑

นางสาววิลาวัณย์ อุปติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๕๒

นายศักดิดา

์

ไก่สระแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๕๓

นางสาวอัปสร วิชัยยา

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๕๔

นางสาวเกวลิน เครือตาแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๕๕

นางสาวเบญจมาศ ทีคงโงน
๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงไชยอุ่น
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงปริฉัตร พลวงศ์ษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงปวริศา เน่าดง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงมนัญชยา สมสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงอริสรา ภูวะนะผา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงพรกนก แสงไชยอุ่น
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงกรรณิกา วิชัยยา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายกษมา นาหมืนหงษ์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายกันตินันท์ บุบผาวรรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๕ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงกาญจนา ทีผุย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงกุลธิดา เมืองอามาตย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงชญานิศ สิมมาสุด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายชัยยศ แสงพรมชะรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ นาหมืนหงษ์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กชายนวพล คันทะนาด

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงนันธิดา อินทวงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายบูรพา อินธิแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงปนัดดา นาหมืนหงษ์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงปวีณา แสนเสน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ พาวะดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายพงศธร คันทะนาด
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงพรชิต ไชยโคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายพรเทพ บุตรตะหล้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

บรรผนึก
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงยลลดา ปุงคำน้อย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายรพีภัทร คันทะนาด
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงวนิดา อุปครุต
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงอมลวัทน์ แก้วจันดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงอรอุมา แก้วมะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายเดชณรงค์ ไชยโคตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ทิพย์สุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงธัณลักษณ์ นรสาร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายธานี ไก่ษะแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงวารุวรรณ ขันสีทา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายสถาพร แสงสุวรรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงสุดาทิพย์ แนบชิด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงเกตสุดา ตุ้มคุ้ม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงปณัฐติญา ปุงคำน้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ พลวงศา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงรัตติกาญ คำสอน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงอุลัยพร อุตพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๓๖๙๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไกรสรแสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงจารุณี เชียงใขแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา หล้าพรหม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงปนัดดา อุ่นทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงปยะมน ทรงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิพย์โกมล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงภัทรวรรณ สมสอาด

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กชายภูริพัฒน์ หล้าพรหม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงวิรัตน์ฒิพา คำประสงค์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กชายศิระ เจริญคร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กหญิงเขมจิรา ไชยวงศ์คต

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงกัลยาณี แสนดวง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

แสนรัตน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ ปะระคะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายพงศกร ทัศคร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ คำประสงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายภัทรพล จิตมัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายภูธเนศ แสงวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินธิราช
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงสุธารัตน์ แสงวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ วงค์สิงห์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กชายเกียรติกล้า จันทร์มหา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงค์สิงห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงกานต์ชนก หล้าพรหม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายจรรยวรรธ ดวงพินิจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายชนาธิป ไตรแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายทัยกร นามนนท์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายธีรเดช พรมไชย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายนฤดล คำสงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงพัชราภา นาลงพรหม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายวรชัย หล้าพรหม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายวัชรพงษ์ แสงวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายศุภฤกษ์ อุดมดัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายสิทธิสรณ์ วัลลีลา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายหนุมาน แก้วงาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายอดิศัย นามนนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปะระคะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายวันชนะ แสนสุริวงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงศริยา นามนนท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายกฤษณะ แสนสุริวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีวิไล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กชายวิทยา ปานฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายอนุรัตน์ วงศ์สาคร
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยฮัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๔๓

นางสาวจิราวรรณ สังขฤกษ์
๐๗/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๔๔

นางสาวพัทธวรรณ คำสงค์
๐๓/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๔๕

นางวราภรณ์ พลราชม
๑๐/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๔๖

นางสาววาสนา ศิริจันทพันธุ์
๓๐/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๔๗

นางสุดารัตน์ ประมาชิด
๑๓/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๔๘

นางสาวอมรรัตน์ ไชยตะมาตย์
๑๐/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๕๙/๓๗๔๙

นายณรงค์ฤทธิ

์

พองพรหม
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๕๐

นายธนกร ศรีมุกดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๕๑

นางสาวธนพร ไชยแสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๕๒

นายธรรมรงฤทธิ

์

วิเศษทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๕๓

นางสาวนัชชา ปนวิเศษ
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๕๔

นางสาวนิลุบล ฮังกาสี
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๕๕

นางสาวปริชาติ มาลาจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๕๖

นายปวรรด มาลาจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๕๗

นางสาวพลอยลิน อินต๊ะแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๕๘

นางสาวมลิพา อุปศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๕๙

นางสาววรรณภา วงศรีลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๖๐
นางสาวศิริลักษณ์ พิษสุวรรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๖๑

นางสาวสุนิตา ลีลาน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๖๒

นางสาวอัมพร พรมศรีลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๖๓

นายเจษฎา พุดฉิม
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๖๔

นางสาวเบญจรัตน์ ทองเลิศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๖๕

นางสาวเมธนี ภูเก้าแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๖๖

นายปริชาติ ศรีสุวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๑๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๖๗

นางสาวชลิตกุล สินเพ็ง
๑๒/๐๕/๒๕๒๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๖๘

นางสาวนฤมล ทองธิราช
๐๘/๐๖/๒๕๒๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๖๙

นางสาวอรัญญา สมไชยา
๐๖/๐๑/๒๕๒๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๗๗๐
นายอัฒพล เจริญรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๓๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงกนกพร ทาระขันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายกฤษณะ มายิม

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงฐิติวรดา แก้วศรีไตร
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยเชษฐ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายนพรัตน์ ห้องมณี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงพิณยุภา หัสจันทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ กุดวงค์แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายภานุพงศ์ ศิริบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายระพีภัทร ทองเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงรัตติยา สุวรรณชัยรบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายวุฒิไกร พรมประศรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองเลิศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงสุชานันท์ บุตรวัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงสุชาวดี ขันโท
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายเพทาย จางวาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงโยธิตา รักมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายคำสัญญา พลนาคู
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายจิรพงศ์ สุขใส
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายชัยธวัฒน์ พรมทา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยวงศษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายนนทวี ทองเปลว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายนันทชัย สว่างภพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายปฏิภาณ แก้วจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายพรพรหม พรหมศิลา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายภุมเรศ สุมาพา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงวริษา คะอังกุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงอลิชา ทิพวัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายเจตน์ จันดวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายเดชาวัต ทองเหลือง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายนฤมิตร ก้อนธิงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงพรพรรณ คำมุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กชายภูมินทร์ ทองเลิศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงรุ่งฟา ทองเลิศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายอภิวิชญ์ นวนอาสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงนิตยา วรรทวี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงขวัญนรี นุชนารถ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงพิยดา โคตรธรรม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กชายสมหมาย จิตรบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงทิพย์นภา เชิดศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายธนพนธ์ ดาวเศรษฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงธิตยา ประเจียน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงศิรประภา ขันละ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงสิรินทรา เปงคำภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงอรัญญา เนานงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงอารดา มีพรหม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงกฤษกร พันธุ์ฟก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายทวีโชค ดวงสา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงสุมาลี อาจทุมมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงสุวรรณี นุชเจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วมุงคุณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายภูมิรักษ์ ไชยมาตร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายศตพร เปงคำภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงภาณุมาศ ดีพรมราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงสุธิดา อาจทุมมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๒๕

นายชัยณรงค์ นนสุราช
๒๗/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๒๖

นายกษมา อาจทุมมา ๒/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ทองกาล
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายกิตติกร คำมาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รังวารี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายคมชาญ คูณหอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงจลิดา ดอนโม้
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายจิตติเดช สุรินทะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายชนินธ์ธร เพ็งพา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงชมพู่ มะลิบู่
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงชลธิชา นามประมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงชัญญา เหมะธุลิน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายชานนทร์ แดงประสาท
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายชุติสรณ์ ถินนาวัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายณัฐกร หนูกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงณัฐทิชา หนาแน่น

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วจุมพล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงดากานดา พวงประดิษฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายธนบดี โพธาราม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายธนพนธ์ แสนอินทะ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทองวงษา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงธนัญชนก โยธายศ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงธนาภา รัตนไตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายธีรภัทร ทิพย์คำมี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายธีรภัทร์ กุลศิริ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายนครินทร์ พวงจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงนฤทัย ไตรยราช
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงนลนัน ทองลา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงนัชชา บุระเนตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงนันทิดา มณเฑียร
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงนันท์ธิชา กิตชัย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายประกรณ์ ทองสันทัด
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายปรเมษฐ ไชยเชษฐ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงปยะกุล ดาบลาอำ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงพรกนก ก้อนธิงาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กชายพัฒธราการ ไตรยขันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายพัทธดนย์ แสนคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ชาติชำนิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายพีระวัฒน์ เพชรเสนา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงภวิกา ผากงคำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายภัทรพล อินคำน้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงมาริษา แสงอุบล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงมาลาดา โพชะราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงมุฑิตา แก้วคำศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงรุจิรัฐ เปงคำภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายวรากร กงลีมา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายวัชรปรีชา ผาละพัง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายวันชนะ สุรินทะ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงวิชญาพร หัสจันทอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายวีรพล ศิหิรัญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงศิมาภรณ์ แสนชมภู
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงศิวิภา สุทธิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุระแสง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงศุภวรรณ ทิพย์คำมี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายสิทธินนท์ พัชรจินดาวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายสิริชัย สีเทียวไทย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ พยอม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ธีระ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงสุภานัน สุรินทราช
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายอัครพล โฮมวงศ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงอารดา ภาภิรมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงเยาวพา ภักตชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงเอือการณ์

้

แพงภูงา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายโกสิยพรรดิ

์

อรรคบาล
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายกฤตนุวรรศ ดรบ้านเขียว
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กชายกฤษดา ฮุ่งหวล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงขวัญสุดา ปญญาสาร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายชนุดม อาจทุมมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงชลธิชา อาจทุมมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงชาลิสา นนกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงณฐณัฐ อริยะสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วุลินันท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายณัฐกานต์ หยุ้มหาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงณิชนันท์ วรรณวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายทวีชัย ขันละ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายธิติศักดิ

์

แสงสุรินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายธีร์ธวัช จันทสิทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีสำราญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายนนทิยุต จิตรจำนงค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายปณณวัฒน์ คะดูลย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงปาริชาติ ผลาจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กหญิงปาลิตา สืบสุโท
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงพรีนรดา พลธิราช

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงพิสรินทร์ยา สุรินาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายฟาประทาน พระภูมี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงมนัญชยา เจริญรส

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายมรุเดช ขันละ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายรัฐวุฒิ ทิพม่อม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงวรัชยา เจริญรส

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายวัชเรนท์ พิมเสน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงศิรินาถ พรหมศิริ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ไพคำนาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงอรปรียา โสมชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงอรพรรณ นรบุตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงอารียา โถสายคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงเขมิกา คำพู

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายเจษฎา ฮังกาสี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำพะวา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายวรรณกร รุ่งเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๒๔
เด็กหญิงวรินทร์รัตน์ พุฒนาวงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายอธิชาติ มาตสุด
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายปยะพงษ์ จิกจักร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายอนุวัตร โพธิศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๒๘

นางสาวนำทิพย์ มอมุงคุณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๒๙

นางสาวขวัญฤดี จันทรพล
๑๐/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๓๐
นางสาวอนุธิดา แซ่ตัง

้

๒๘/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๓๑

นางสาวเพชรสุดา จำปาวัน

๒๒/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๕๙/๓๙๓๒

นางนฤมล พิมปชชา
๒๗/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๓๓

นางสาวมธุรส ศรีวิชัย
๑๔/๐๔/๒๕๓๗

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๓๔

นายเอกณรงค์ ข่วงทิพย์
๑๑/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ไตรยราช
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายธนายุทธ เปงคำภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงนริสสรา ผลาจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงปาริชาติ พันธุลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงพรธีรา ศรีธรรมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงศิริโสภา สุรินทะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงสุภมาศ สุรินทะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงอริสา ไพคำนาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงเพชรลดา ไชยคุณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๔๔

นายปยชาติ ศรีเลิศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๙๔๕

นายพีรวิชญ์ พงษ์นุช
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงอาริยา โคตะมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงเขมิกา ภูพันธ์มี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงกรชวัล ภาคชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายกฤษฎา สูตรไชย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กชายธนโชติ นามประมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กชายธีรภัทร แสงชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ฤทธิธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ สูตรไชย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วมะรุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๕๕
เด็กหญิงน้องบีมวิภา จุฬารมย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงวรนุช นนดารา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงสาวิตรี มุกดากิจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายไรวินท์ พุดซ้อน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงพรวลัย น้อยอินทร์ศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงญาณิตตา วัชโรสินธุ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายภัครพล แสนอุบล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงกมลวัน เจริญรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองสุทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายจตุรพงษ์ สัพโส
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงจิดาภา ปราบพาล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายชิษณุชา ขันละ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมะธุลิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายนนทวร บุญอาษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงนันทินี เกนขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงบุษบา พรมน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายพัชรพงษ์ ภูครองจิตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายภูบดินทร์ วงษาแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงมณิภา อัคนิจ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงวันนิสา ชัยแหม่ง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายวีรภาพ วารีย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายเกียรติชัย วงค์ภาคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๗๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วารีย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๗๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วคำแสน

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงจินตนา พวงประดิษฐ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงพิยะดา แสนสุริวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงอาภัสรา พลชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายแทนไทย คำโสภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ วันเลิศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายชำนาญ ทัศมี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงปภัสรา วงค์จำนงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายราเชนทร์ เหมะธุลิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายอภิรัตน์ ภูครองจิตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๘๘

นางสาวพิมพ์พรรณ คำมาสาร
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จองระหงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงกรณิการ์ เพ็งคำปง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขันละ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิริคงคา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายฉัตรมงคล แสงสุรินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายฐิตินันท์ คนไว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงฐิติพร สัตถาผล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา คำทะเนตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายณัฐติชา เทือกอุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงธยานิกา บุตรพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วอุ่นเรือน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงนฐากุล ภาวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงประนัสดา บำเพ็ญผล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงปทมพร เจริญไชย

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายพงศ์พัทธ์ วัฒนวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายพุทธิพงศ์ ศรีพุทธา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีจันทร์แดง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงมณธิรา หล้าหมี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงรักษ์สุดา กัลยาไสย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ กาศสนุก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายรัฏฐพิชญ์ พานโฮม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงรินรดา จำปาเมือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ บัวภาคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กหญิงศรสวรรค์ ศรีมีชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงศศิการ ทุมวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กหญิงศิรินันท์ ผะสม

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๕ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บัวภาคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กชายสราวุฒิ กัญญาพันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงสิริกาญน์ เกือทาน

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงสิริยากร ทบซ้าย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กหญิงสุชาดา สุขกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา สัตถาผล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงสุภนิดา ไชยศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปองปน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กหญิงอรนลิน อินทร์ติยะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายเจตนิพัทธ์ อุบัวบล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงเจนณภัทร ไชยประเทศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงเพชรลดา จันทร์สามารถ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กชายเรืองสิทธิ

์

เดชชัยภูมิ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กชายไกรวิชญ์ อุตลุด

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงกัณฐิกา วงษ์รัก

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงกันตพร ทิพยเลิศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายกิตติภณ พรหมภักดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายจตุรมิตร บุตรพุฒ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายจี

้

เหล่า
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กหญิงณัฐิดา ธรรมสมบัติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กหญิงทิพญาภรณ์ แพงศรี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงทิพปภา ยาสาไชย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงนฤมล วงศ์สุกัลป

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กชายนัฐพล สีงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายนาวิน สุทธิอาจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ พรหมศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงนิภาภรณ์ แสนภูมี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กหญิงปณฑิตา เหมะธุลิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายพิทวัส พจนา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายภัทรดนัย โพธิโคตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงภัทริญา ธนะภูมิชัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายภูตะวัน ยางสูง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กชายภูวนาถ สัตถาผล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายวรวุฒิ จารุนัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงวรัญญา พาอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงสุกัลยา เหล่าบัว

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายอภิชาติ ทองคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงอลิสา ผิวหูม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กหญิงแพรวา คำมุงคุณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๕๔
นางสาวสุวนันท์ พลเยียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๓๗

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๕๕
นายวิสัย บำเพ็ญผล

๐๕/๑๑/๒๕๓๘

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๕๖
นายปริญญา กุลศรี

๑๗/๐๙/๒๕๓๙

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๕๗

นายขวัญแก้ว แก้วคำสอน
๑๖/๐๕/๒๕๓๙

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๕๘
นางสาวศิรพร วงศ์ภาคำ

๓๐/๐๓/๒๕๓๙

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๕๙
นางสาวศศิวิมล แสนสุดา

๐๓/๐๓/๒๕๓๙

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๖๐
นางสาวรัตติยากร มันใจ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๖๑

นายศุภณัฐ ชนะชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๖๒
นายฉรินทร์ คำพิชชู

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๖๓
นายศุภชัย คำผอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๖๔
นายวัชรพงศ์ คำผอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๖๕

นายธนพล ราชคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๖๖
นายธัชพิสิฐ ฤทธิธรรม

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๖๗
นางสาวลักขณา ผิวบุญเรือง

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๖๘
นายวายุ ภาวงศ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ มาลาศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๗๐
นางสาวจิรายุทธิ

์

สมพินิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

สระแก้ววารีราม สระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กชายกฤติน แสงวงค์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฤทธิธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงสุภัชชา เทียงตรง

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายชุมพร มะยงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กชายณัฐพล เพียอา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงตรีลัคณาง โท่นดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กชายทิวากร หาญมนตรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงพรลภัส จำปา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชูความดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงเกตุมณี สอนนุชาติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กชายจักรพงษ์ พรหมศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงชมพูนุท นุภานิช

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงณัชฐานิดา มาละอินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงปวีณา คำทวี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายรัฐธรรม แสงส่อง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงวริศรา วงศ์ศรีชา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงกนกนาฎ ฤทธิธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงกนกพร กุดวงศ์แก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงจารุภา สอนนุชาติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ พรหมพินิจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงณิชารีย์ แสงอรุณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กชายธนภัทร อนุวัตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กหญิงนิภาพร แก้วนา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๙๔ เด็กหญิงปานไพรินทร์
มะยงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ฝนใจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ เตมิยะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กชายกนกพล นารีโภช

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กหญิงนำทิพย์ มนสิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงวรัชยา พรหมศิริ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงอัษฎาภรณ์ แปนทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงญาณิศา อ้อมแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงปาลิตา เพียตัวผู้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กหญิงพรวลัย ญานเสถียร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน พรหมขจร

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กหญิงพิสมัย บุญมุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ สระครบุรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายภาณุพงศ์ พิมสอน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายมานะชัย สุริยะปก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายศรีหราช สุขสร้อย

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กชายอาทิตย์ ผิวบุญเรือง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงเปมิกา วงค์กระต่าย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญรักษา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายคามิน ไชยนนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงจีรวรรณ จันทคาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายธนากร ทองเชือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายธราเทพ เหล่าเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายบูรณ์พิภพ ไกยะษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงรัตนา แก้วกล้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายวีรชัย บูระพา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ควรการ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงสิริยากร มุนสุริน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงอัมพวรรณ อินแตง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายอัษฏายุธ สว่างวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงอาริญา เมฆทวีป

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงนพรัตน์ นารินรักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ นิลเขต
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยยงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงปยนันท์ โฮมวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงพิมรดา ศรีนุกูล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แพงหอม

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงสุภาพรรณ เหมะธุลิน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงอารยา บุตรเพ็ง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๓๓

นายเผด็จ สัตถาผล
๗/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงขวัญชนก เทศประสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาบ่อ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายรามิล บูรณะจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบ่อ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายพิพิธธน เจริญไชย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบ่อ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายอดุลวิทย์ โฮมวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบ่อ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงสิริมล ฝายขันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบ่อ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ปจจิมพฤกษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายคฑาวุธ ขาวขันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายสทธิพล พาเสน่ห์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายภูมินทร์ สาขามุละ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงธิษณามาดี มุ่งดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายนราธิป พวงพิลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายปรมัตถ์ พรหมวิชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงปริสุดา ดอกพุทธา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงอภิรดี ทิพย์วิมานชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงอรัญญา เชือคำเพ็ง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายชูเกียรติ ลุนทลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วเหล็กไหล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายณัฐพล คำผอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายณัฐภัทร สูตรไชย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายณัฐวุธ รองสุพรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

แพงศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงนุชสรา แสนศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงปนัดดา ภูอาลัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงประนอม หาญชัยนะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กชายพัทธพล ศักดิอำนวย

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงมนัสวรรณ์ ภาวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงมินตรา ญาติกระจาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงสุจิรา ดอกพุทธา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายอดิศร ภาวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายอนุพงศ์ สุทธิมล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายอภินันท์ แพทย์ราช
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงอาริยา สีดาดิษฐ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายอิทธิกร จำปาสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๖๗ เด็กชายเพชรเกรียงไกร
พิทัศศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงแคทริยา แน่นอุดร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา พันธุมาตร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา วงศ์ภาคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงจามจุรี สมพินิจ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ขาวขันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

เชียงแมน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายชานนท์ มังสุลัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายชินวัฒน์ จันทะแสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ บุรานสาร
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายธนัทชัย แพงศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงนรินทร พิมบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงบุญญิศา ไชยวงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงวิชชุลดา หิตคุณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล กุมภัณฑ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายเจษฎาพร แพงศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๘๓

นางสาวจันทิกานต์ แก้วคำสอน
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๘๔

นายจีระศักดิ

์

ลับมะณีย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๘๕

นางสาวชลธิชา จิตรธรรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๘๖

นายชาญบดินทร์ ร่มสุวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๘๗

นายชินวัตร พรมคำบุตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๘๘

นางสาวฐิตาภา ชาภูวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๘๙

นายธีระพงษ์ จันทะโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๑๙๐
นางสาวนำทิพย์ จำปาลา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๙๑

นายพงษ์ศิริ พานพินิจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายภัทรพล นางาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๙๓

นางสาวมลฤดี แพงศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๙๔

นางสาวศิริมล อุปพงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๙๕

นางสาวสุธิดา มีเหมือน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๙๖

นางสาวสุพิชญา พวงพิลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๙๗

นายอภิวัฒน์ พานิจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๙๘

นางสาวอรทัย แพงศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๑๙๙

นายอาทิตย์ ศิริเสนากุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๐๐
นางสาวแพรวเพชร พิทัศศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๐๑

นายไกรศักดิ

์

ลุนทลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงจีรนันท์ อุ่นดวง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กชายรัชพล ศรีโยธา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงวราภรณ์ แพงศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กหญิงกงเพชร จันทร์โพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชคำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กชายจุติ เครือเนตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงชนกนาฎ ราชคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กหญิงธนพร เทพวัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงธมลวรรณ เหล่าคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงธัญชนก เคนพละ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายธิติพงศ์ ภาวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงนัยนา มุกดาม่วง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงนิศากร วรรณพัฒน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงบัญจรัตน์ ดวงมุ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายปฏิภาณ อำพล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงปวินดา คำโสภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงพิชชา อำพล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงรินรดา อุ้ยวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงวรัญญา ตาระบัตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายวีรวัฒน์ อ่อนภูเขา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ราชคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

นาพิสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายสวิตต์ ดุลขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๑ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายสิทธิรักษ์ ราชคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงอชิรญา จันดา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วคำสอน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงเมลฎา ตันทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายโชคทวี โสมศรีแพง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กชายกฤษณัย รัตนไตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายกิติพงศ์ ล้วนวิเศษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงขวัญชนก แทนคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บาลลา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายชัยนวุฒิ โคตรวิชา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงณัฐสินี สุรินราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายทรงพล ศิริบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายธนพัฒน์ นะวะสิมมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายนัฐวุฒิ สุวอ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายวุฒิโชค แสวงสาย
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กชายศรันย์ ภาวงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงศิรประภา โกมล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดอกสอน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายศุภกร พาเมือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงอัญมณี คำพิลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงกฤติยาณี พาพรมพรึก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายธีรเดช สีลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ อินทร์รักษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงผุสดี อินทกิจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงรัชนีกร พาเมือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กชายศราวุฒิ ภูชมชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายศักดา ยืนนาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายศุภกร สีวงสา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายศุภกรณ์ ธิเนตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายสพลดนัย อัคราช
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายสมุทรสาคร พระตรัยยะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายสิทธิโชค อินรักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ คู่แก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงกรกนก เครือบุดดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงกันยาพร ประกิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายกิตติพงษ์ นรบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยนนท์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คำศรีพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายคมสรร โสภาเพชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายคุณวุฒิ ดวงจันทร์สว่างดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงจตุพร คำชมภู
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๖๖
เด็กหญิงจันทร์อำไพ นาคชมสา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายจีรยุทธ ทรายพรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ชุมภูแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงชลนิชา เกิดมะลุม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายณรงค์ยศ เพราะนาไร่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงดวงอัปสร ต้อนโสกรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายทินกร ร่งศรีรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายธนกร สอนสูญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ สันทัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงธนัฎฐา กัติยะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายธรรทนา หาไชย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายธีรพล เชือคำเพ็ง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงนงนุช หงษ์ต้น
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงนนธิชา ภูกะฐิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายนพชัย มะลิสา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายนพรัตน์ ชมภูเลิศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายนพเชษฐ์ นามอาสา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงนิรนันท์ ศรีสมภาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงบัวชมภู ซีด้าม
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงบุษบา ดีโยธา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงประภัสสร มารุตพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายปรัชญา โสนนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงปยะนันท์ กันธุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงผกามาศ โถชัยคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงพรสุดา เทพบุรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๙๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน นาโสบิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายพศุตม์ แช่มชืน

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายพัลลภ ทิพย์เหลือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงพาณินี โสภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายพิภพ กันตังกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายภัทรพล เรียงสันเทียะ

๊

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงภัทรระดา นามบรรหา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายภูวดล ผมทำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงมลทิรา โลชังสาร

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงมัลลิกา เถิงพะวงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงยุวดี โพธิศรี

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงรัชนี นาหมืนหงษ์

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงรุ่งตะวัน จันนำคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา เชือสาวะถี

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงลัดดา จ้ายหนองบัว

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงวนิดา ตวงครบุรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงวรรณิษา ถาระสา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ รักสุทธี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายวัชระ อ่อนภูเขา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กหญิงวารี การกระบวร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงวาสนา กองอาษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงวิชุดา วงสาสนธุ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายวิทยา ละครพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงวิลาสินี โบราณรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงศรัญญา บัวชุม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายศักดิชัย

์

ไชยบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงสุชนิกา ชีแพง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงสุดาลักษณ์ พรหมเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงอรอุมา ภูประทาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายอรุณภพ สอนสูญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงอลิสดา เสนาผล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงอุไรพร ศรีวรมณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีบุตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ภูกิงแก้ว

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๒๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หลินภู

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สอนสูญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

กาวี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายธนา ไชยคำมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายธวัชชัย แฮนหลุน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๔ / ๑๖๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงธิดาวรรณ วงค์ไชยาพร

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายนพรัตน์ จันทร์ใด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายนภัสกร แก้วมะณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๓๓
เด็กชายนรินทร์ศักดิ

์

ขยุง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงนวลอนงค์ หวานจริง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงนันทภรณ์ พิลารักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงปนัดดา เวียงการ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงฝนหลวง ทองไทย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายพรชัย ก้อนคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงพรรัมภา หมู่แสนกอ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายพีระพัฒน์ วงค์บุราณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายภัทรพงษ์ พูนเกษม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงภาสิณี ปอประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายภูมินทร์ เทวรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายภูรินทร์ จิตจักร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ งามเสริฐ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงรุ่งนภา นาแถมเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ บางทราย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงลัคณา ปานกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายวรากร พลหาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายวันชนะ ประกิง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงวิภาบล จุมพลหล้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

พรมไพสนท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ คำศรีพล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายอัษฎาวุธ คำศรีพล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายอิศรา เพิมทรัพย์

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายเฟองฟู สีดาพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายโชคทวี เทวรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงกนกพร สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายกิตติ หลินภู
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กชายกิตติพร เพ็งพา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายคณิต หวานจริง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กชายญาณพัฒน์ คำศรีพล
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงตะวันรุ่ง สะสีโพธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กชายนนทวัฒน์ หลินภู

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๕ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายนพนันท์ หลินภู
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงนันทิยา จันทะปญญา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กชายนิพนธ์ ขันตะกลิน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงปรียารัตน์ เหลาเกิม

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงปยะวรรณ เทวรัตน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กชายมงคล จิตรมานะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายวนายุทธ แดนแสนสี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงวรรณษา แฮนหลุน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงวรรณา พุทธะอัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงวิชุดา ทองยัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุบผา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา คำศรีพล
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงสุดธิดา บางศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายสุพัชรพล ธรรมแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายอนุศร ละภักดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กชายอัฑฒ์อธิศ คิดอ่าน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายกฤษณะ โคตรสม
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงขนิษฐา โถชัยคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายชาญชัย ชัยทองถา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายชินวัตร บูระพา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงชุตินันท์ หลินภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงธาริณี สีโพน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายพีระพัฒษ์ วงศ์ศรีดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงฟาริดา ลามทุม
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงมณีวรรณ วงศ์คำจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กหญิงละไม วงค์พันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายวรรณลภย์ สีจันทึก
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายวิทวัฒน์ ภารไสว
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำศรีพล
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีมุกดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ สงเคราะห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายอนุชิต กุฏินำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายอนุสรณ์ สร้อยสำราญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายอภิญโญ พิมพ์ครซ้าย
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงอรจิรา กองชนะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายอัศนัย คำศรีพล

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กหญิงเกตุสินี แฮนเกตุ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กหญิงแนน คำจุน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หลินภู
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๔๐๔
นายธวัชชัย วงค์ศรีดา

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงนิตยา คำศรีพล

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

เชียงพรหม
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงสาวิตรี วรรณสัมผัส
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายภีระภัทร เพิมขุนทด

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีจำปา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงสุพรรณนิตา ศรีจำปา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงอรนิภา โพธิทอง

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๑๓
เด็กหญิงอัญญาภรณ์ ทัศน์จันดา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายโกวิท จันทร์เหลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงโสภาพร คำภีร์ท้าว
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กชายธีรพล แสงโยธา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กชายธีระภัทร ว่องไว
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายนฤชา พิมพา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายปริญญา นาโควงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงปรียานุช ใจบุญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงปวัณรัตน์ สาลี
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงปยะดา คะแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายพงค์พันธุ์ ทองหมืน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายพงศกร ประนต
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กชายพงศธร อินทะกูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงพลอยลดา บาดดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงพักจิรา แก้วดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันปลิว
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายฤทธิชัย นรสาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายวรเทพ วันดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงวิจิตตรา นวลจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายวิชาญ ทิลารักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงวิดา เสตสิงห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายศรุต ศิริล้วน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กชายศิริโชค เสนาใหญ่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายศุภณัฐ บัวแยง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายสามารถ ชาตะรักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กชายสินธนา สวนเกตุ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงสิริยากร แก้วกนก

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงสุพัตรา กุลสอนนาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงสุมิตรตา นาโควงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายสุระชัย สุราษฎร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงสุริชา พลสว่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงอภิชญาพร สุวรรณรงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงอมลวรรณ นาโควงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงกรชนก ไชยวุฒิ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงกานติศา แก้วดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กหญิงชญาดา คำจวง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงณัชชา อินอุเทน
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงทิพย์อักษร สุวรรณโพธิศรี

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงนาตาลี แดงน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงบุษรานนท์ พันทะบาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงปวีณา บาตดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงปานทอง ศรีลาราช
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงพิริญา โคตรวิชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงพุฒินันท์ ทิพวัจนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงภิรารัตน์ เปลียนประดิษฐ์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายรัฐฐะเมธ อังคณา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงละลิตา พิมพานิชย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ ปตถราช

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงวารุณี ปดถราช
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายสรายุทธ เวกสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กชายสราวุธ แก้วดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา แสนปญหา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงสุกามาศ คำรินทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา อุ่นใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงอทิตยา ทุมกิจจะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กหญิงอพัชรา งิวไชยราช

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กหญิงอรษา เขือนกองแก้ว

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงอรอุมา ทองยิม

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงอริศรา ช่างคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายอัฐพล พานิสุทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายอัศดาพร ศรีสุทัศน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงเกษฎา บาตดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๗๕

นางสาวกนกพร อันสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๗๖

นายกิตติพศ ฉวีรักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงจิระนันท์ ประเทพา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๗๘

นายจีรภัทร สาขันธ์โคตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๗๙

นายจีระนันท์ มาตราช
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๘๐
นางสาวชลดา ประภาศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๘๑

นางสาวชารินา ชุปวา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๘๒

นายณัฐวุฒิ ทัศน์จันดา
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๘๓

นางสาวธิดาพร ทัศน์จันดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายธีระพล นาโควงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๘๕

นางสาวพรนภา จามน้อยพรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๘๖

นางสาวมุทิตา นาโควงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๘๗

นายศรัญู ลุนจักร
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๘๘

นางสาวจตุพร มงคล
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๘๙

นางสาวจริญญา เกษวงค์ษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๙๐
นายชัยมีณา โคตวิชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๙๑

นางสาวทาเนีย ทัศน์จันดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๙๒

นายธาดา นารา
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๙๓

นายนันทชัย อุสาพรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๙๔

นายนันทวัฒน์ วงค์อาษา
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๙๕

นางสาวนันทิยา เทาสี
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๙๖

นางสาวนิภาภรณ์ แก้วสาคร
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๙๗

นางสาวบุญญิสา ทัศน์จันดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๙๘

นางสาวปนัดดา นาโควงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๔๙๙

นางสาวปรดา จิตอาคะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๐๐
นางสาวพรพิมล พันธุกาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๐๑

นายพิษณุ สุราราช
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๐๒
นางสาวภัชลาพร อุ่มภูธร

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๐๓
นางสาวยนลดา สัพโส

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๐๔
นางสาวลลิตา เกษวงค์ษา

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๕๐๕
นางสาววรีวรรณ แสนภูวา

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๐๖
นางสาววัฒนา สุนันธรรม

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๐๗
นางสาววันเพ็ญ รุณจักร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๐๘

นายวาเทพ วะตะมะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๐๙
นางสาวศริลักษณ์ ราชชมภู

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๑๐
นายศักดิชัย

์

อุสาพรหม
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๑๑

นายสุรทิน ไชยมูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๑๒

นางสาวอมาวะศรี ฟองอ่อน
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๑๓

นางสาวอัจฉรารักษ์ เปาวะนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๑๔

นางสาวกัลยาณี กำทองดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๑๕

นางสาวกิตติยา ทิลารักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๑๖

นายธนนชัย ถัตถานาลัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๑๗

นางสาวนฤมล โคตรธรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๑๘

นางสาวนัฐมล เหล่าบุดดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๑๙

นางสาวสกาวใจ วงศรีชู
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๒๐

นายสถาพร รัตนอาษา
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๒๑

นางสาวสุจิตรา กลยณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๒๒

นางสาวสุจิตรา แพงศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๒๓

นางสาวสุภาพร ไชยชมภู
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๒๔

นางสาวอมิตา พิมพ์พา
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๒๕

นางสาวอรญา ทิพย์ทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๒๖

นางสาวเขมิกา พิมพา
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๒๗

นางสาวเบญจมาศ นาโควงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีสร้อย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงณัฐนิชา พลแสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กชายธนกฤต เหมะธุลิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กชายธนโชติ ศรีสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กชายนิธิศชัย ปรานกฤตธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๓๓
เด็กหญิงบุญญานันต์ นิสวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงปนทอง สมัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายปุณณวิช โคตรพงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายพงศกร ศรีวิชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงพุทธพร ชาวหะศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายภควัตร ชนะเคน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายภาณุพันธ์ อินทรพานิช
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กชายภานุวัตร วิชนา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายภูริพัฒน์ ขันตรี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงมาริษา ลือคำหาญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กชายรวีวัฒน์ โสมชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงรุ่งนภา หัสดร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงวรางคณา ปญญาไว

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงวิมลณัฐ งามชัยภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กชายศาสตรา บุญประสิทธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กชายศีลวัต อู่ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงสิรารมย์ สุวรรณเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายสุดสาคร ศิริคุณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงสุพิชญา อินทรประเสริฐ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ พานคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงอทิตยา แซ่เตียว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ บุญเริม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายอรรถพล พิลาจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงอรัญญา พรมโสภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงอริสา ถามะพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายอัครพล ศรีพิมพ์สอ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายอัครพล หนูละหาน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงอารียา แสนศรีแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กชายเจษฏากร สมัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๖๒ เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์
เหล่าก้อนคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงกรกชกร จำรูญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายกวีชัย อุปรีย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงกัญญาภัค พรมไพสน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงกัลยวรัตน์ ไชยสัตย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงชนิดาภา พันธศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายณัฏฐพล โพธิสาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงธนพร สัตถาผล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายธนวินท์ ชินนำพอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายธฤตวัน เหมะธุลิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงธัญพิชชา ไพรีรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายนพรัตน์ บุตรนิล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงนันทพร สรสัมฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๕๗๕
เด็กหญิงบุญขวัญข้าว ศรีทัพไทย

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กชายปฎิภาณ บุตรเพ็ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายปฎิวัติ ตัดสืบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงปณัฐฏา มันจิตร

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ศรีแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กชายปรมินทร์ อินทรพานิชย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงปานตะวัน พุฒนาวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายพลภูมิ คุณธรรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กชายพัชรพล ทัศโก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงภคพร พันแพง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงภัทรวดี กงพาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายภาคิน เกิดมะเริง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงมธุรดา ภูผิวโคก
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายสิรดนัย ดวงสำราญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๘๙
เด็กหญิงอนันตญาพร ดาบไธสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ สีมี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงพลชา มะลิซ้อน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายพิพัฒน์ สดชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายพีรภัทร ราชเจริญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ มายูร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กชายภัคพงศ์ ไชยรา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำบาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายมิตรไมตรี จันทวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงศศิประภา สติยศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญยืน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายภาณุ ธรรมศิลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองโจด  

สน ๔๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ มะโฮง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กชายจตุพงศ์ เขทำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ บุตรบุญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงณัฐนรี คุณวิเศษ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายธนโชติ หมืนศรีพล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กหญิงนันธิญา แสงวิลัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กชายนิรันดร เข็มอุทา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายพัชรพล ลีพรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กหญิงรวิภา บุญชะนะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๒ / ๑๖๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กหญิงกชกร การฟุง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ผิวโพนม่วง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายชยังกูร พรมบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงชลลดา รัตนพานิชย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนอำพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กชายณัธพงษ์ พรมเทพ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ สารเนตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กชายธนากร บุตรสุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กชายธนาธรณ์ อุตรหงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กชายธีรกร ดวงศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายนนทชัย คำเกาะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงปนัดดา ราชสุภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายปรเมษฐ อ่อนอำพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายพีรภัทร กลินสุคนธ์

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายภานุสรณ์ รักษาขันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงวิชุญา ขอดอนุ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงศรัญญา ปญญาเลิศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงอภิษฐา สิงห์คำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๒๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อินธิราช

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กชายกีรติ ชาเหลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงขวัญชนก พิมมะโส

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายชนะชัย บุตรสุวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายชัยยศ ชาเหลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงณัฐธิชา คำเกาะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงทิพปภา ราชสุภา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายนัฐพงค์ ราชสุภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงนิพาดา สารเนตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงปนัดดา เหมือนสันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงปนมณี อ่อนอำพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายภานุพงษ์ พรมเทพ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงภารินี วงค์วันดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงภารุจี วงค์วันดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กชายภาวัต ฟกหอม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ มุงธิราช
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงสิรินทรา ไตรธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี เชือคำฮด

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงสุวีรา ศรีภัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กชายอนพัช ประจักษ์วงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงอาริษา สารเนตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงกิตติยา สมจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กชายฆนาการ สารเนตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงจิตราวดี ผิวโพนม่วง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กชายชยพันธ์ บุตรเปยน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กชายชยสิทธิ

์

บุตรเปยน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายตะวัน ยงพรหม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงทิพกร เพริศแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายธนกร บุตรสุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงธิดาพร เหมือยพรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงบุษบงศ์ บุญชาญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กชายฟาสท้าน สิงห์คำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กหญิงละอองเดือน อ่อนอำพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงวารุณี ชาเหลา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายไตรภพ ผิวหูม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กหญิงกิตติมา คำเกาะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายคีตะวัฒน์ ไตรธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กชายธนพล ขุนไฮ้
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงนจรี อ่อนอำพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ เหมือยพรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงมลนิชา ขาวประภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กชายศักดิดา

์

โมรานอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กชายอนุชิต สารเนตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กชายอลงกรณ์ ชาเหลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงอารียา นพรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงเขมิกา บุตรเปยน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สารเนตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กหญิงขวัญใจ โสมสุพิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๗๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พรมแสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายบริรักษ์ งอยภูธร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กชายบริสุทธิ

์

งอยภูธร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงวราภรณ์ อุตรหงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๔ / ๑๖๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงอนัญพร แร่กระสิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายอภินัทธ์ ฟกหอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายไชยวัฒน์ คำเกาะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงกานดา อ่อนอำพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๘๔

นางสาวปราณี มักสัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กชายพงศ์เทพ เพริศแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายพงษ์อนันต์ สุขกาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงมุทิตรา เหมือยพรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายสุรธีร์ คำเกาะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ์ บุตรสุวรรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงเพชรลดา สิทธิยา

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กหญิงกชนันท์ คิอินธิ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขสร้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงกมนนัทธ์ บุญชาญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงกมลพร พลสมัคร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงกฤติยา นงค์นุ่ม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายกฤษฎา กุลภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายกฤษฎิน อุตมะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงกัญญาภัค สารเนตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จูมจันทา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กชายกันตภณ คิอินธิ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กหญิงกานต์สินี ทีสุกะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๐๓

เด็กชายกิตติกรณ์ ทันดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายกิตติธร ระมุลมอญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ ใครบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายขจรศักดิ

์

งาสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๐๗

เด็กหญิงขวัญจิรา งอยภูธร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงขวัญสุดา โชนอนุ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กชายคงศักดิ

์

สิงห์ทองไชย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กชายจักรกฤษ ใสโยธา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กชายจักรภัทร ศรีหาคลัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงจินตนา เตียงชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายจิรภัทร จันใด
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ นาสมคิด
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๕ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงจิรัชญา ไตรวงศ์ย้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กหญิงจิราพร แสนจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงจิราภา จาดบุญมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงจุฑาพร ตงธิ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กชายจเด็จ คำมุลตรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กหญิงฉัตรบุตร อุ่นปง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงชญาภา เวทนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายชยพล พรมบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กหญิงชลธิชา เดชโฮม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายชวนน เพริศแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายชัยชนะ โประวะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ แจนโกนดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงฐานิดา บุญชาญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงฐิตาภา ตรงธิ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ เข็มอุทา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๓๐

เด็กหญิงฐิติชนิตา แสงวงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายณภัทร ครุดอุทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กชายณภัทร งิวโสม

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายณภัทร จันทร์บัว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยวงษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กชายณัฐชัย เคนจำปา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา แนนไชย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายณัฐธนดล ใครศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายณัฐภูมิ นาควิสุทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ หลวงโป
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ประลอบพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หอมทรัพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายตติย โพชะราช
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายตรินัยน์ นิติพรวัฒนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายทวีทรัพย์ สกุลรักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ จิรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายธนชาติ ใครบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายธนพน เพริศแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายธนโชติ ชินนะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๖ / ๑๖๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ แก้วมี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายธัญญพัฒน์ ศิริทรัพย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กหญิงธัญภัส เพียจำปา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อรสินท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กหญิงธัญสุดา เถาตาจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายธัณวัฒน์ ริยะบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กชายธันวา สอนวงษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายธีรธร ผายดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายธีรพงศ์ แก่นใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กชายนครินทร์ นวกะวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กหญิงนภัส พิมยะวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายนัฐวุฒิ เพริศแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ช่วยไชยศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงนัทรมน งอยภูธร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายนันทวัฒน์ เครือบุดดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงนันธิดา สุวรรณจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงนิรมน งวงคำนาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๖๗
เด็กหญิงบุญญารักษ์ เหล่าหว้าน

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กหญิงปกิตตา มุงธิสาร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงปวริศา ศิลาพล
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กชายปญญาพล ชาเหลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายปยังกูร คำชมภู
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายพงศ์นริศย์ ภูมิพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กหญิงพรทิพย์ งิวโสม

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงพรนภา ใครศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายพรภพ ชายกวด
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายพลากรณ์ ศรีช่วย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กชายพัสกร ใครศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กชายพิชุตม์ อุดมมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายพิชยภัทร เพริศแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงพิมชนก โพธิเสือ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงพิยดา ดวงสุภา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงพิลัยรักษ์ โสมสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายพิเชษฐ์ วงค์วันดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายพีรภัทร ศรีช่วย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงภัทรวดี ทดสอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงภัทริกา ผิวไหมคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงภัทริดา กุลอัก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงภัทรียา ใครบุตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กชายภาณุ ทาเทพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กชายภูวนัย ไชยอินทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายภูวิศ กองสุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงมณฑิตา มุงคุณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กหญิงมนชนก แก้วฝาย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงมยุรี ฉิมานุกูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงมานิตา งันปญญา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กชายรพีภัทร ภูลายเรียบ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงรังสิมา ทองนู
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กหญิงลลดา พิมพ์สาร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงลักษณาพร แจ้งไชยศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงวชิรา บาแง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กหญิงวรนุช มุงธิราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กชายวรปรัชญ์ คิดโสดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายวรัชญ์ เหง้าสุวรรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กหญิงวศินี ฤทธิดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กชายวัชรพล ใครบุตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กชายวายุภูมิ ตุ่ยไชย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายวิชชากร งอธิราช

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๐๘

เด็กหญิงวิภาดา พลสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กหญิงวิลัยรัตน์ บุตรเปลียน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กหญิงวิลาสินี มุงธิสาร

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายวิศรุต ชิณคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายวีระพัทร เคียงคำผง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ ใจบุญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายศรยุทธ คชราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงศรุตา ชาระวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงศศิกานต์ งิวโสม

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงศศิธร โคตรแสนลี
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงศศิธร ใครบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายศักดิสิริ

์

แก้วก่า
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายศุภกิตต์ งวงคำนาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงศุภัชญา จอมคำสิงห์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายสงกรานต์ คำมุลตรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงสัณห์สิณี ตงแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงสายใจ ตุ่ยไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายสิรวิชญ์ บำรุงนอก
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ เรือลม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา ไชยอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงสุธินี ไพบำรุง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงสุภัคศร ทุมสาย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงสุภาวิดา งันปญญา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายสุรพัศ ระเบียบ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายสุรวุฒิ วงศ์แหวน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงสุวรรณี ศรีสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงหทัยชนก บุญราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายอนาคินทร์ พันทะราบขวา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายอมรศักดิ

์

ใครบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายอรรถวิท นาชัยธง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงอำภารัตน์ วงค์แสนคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงอุษณีย์ วงศ์ประทุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กชายอโณทัย ปองฉิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทรวงโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กหญิงเก็จมณี คุ้มหนองแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ ควรเสนา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงเนตรนานา แก้วฝาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๔๕ เด็กหญิงเพชรประกาย
วงศ์วันดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงเพลงพิณ ภูเงินช่อ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายเมธี แจ่มกระจ่าง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๔๘
เด็กหญิงเศรษฐินันท์ บุญยืน

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กชายเอืออังกูร

้

จู่มา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงใจทิพย์ วงค์วันดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงใบเฟร์น พ่อศรีชา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ คำเกาะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ยงยันต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ เพริศแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงกรรณิกา เพริศแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงกฤตยา วะชุม
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินธิโคตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วพาดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คิอินธิ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยมพินิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงสาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงขวัญชนก ทะน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายคฑาทอง ใหญ่โต
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงคณิศร พิมโคตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายจักรภัทร สุริวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายจักรรัตน์ ธวัชโชติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายจีรชัย วงค์วันดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงจุติพร ควรเสนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปรือสุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กหญิงชนัญชิดา อวนปอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายชนาธิป พลเวียง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงชนาภร พิมตระกาล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงชลธิชา สุบงกช
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงชลิดา งิวไชยราช

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายชัชวาล นามเสาร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายชัยฤทธิ

์

อินแสงแวง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กหญิงณพรัตน์ แก้วฝาย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงณัฐธญา หนูสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงณัฐริกา เดือนนิล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงต้องรัก จันทร์แดง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายนวพรรณ ปญญา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายนิติภูมิ งิวไชยราช

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๘๓ เด็กชายนเรนทราทิตย์
นิวาสวัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงปฏิวรัดา เครือจันผา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายปรัชชัย อินธิโคตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงปริชญา พานุทัศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายพชร ตุ้ยสีแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๘๘
เด็กชายพรหมพิสุทธิ

์

พรมโชติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายพิชิต พรมจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กหญิงพิมลวรรณ นัดไธสง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายภรภัทร แสงจีน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายภวินท์ เมืองพงษา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงภัทราพร ยะภักดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงภิญญดา ไชยปญหา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงภิรมญา ผาลี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงภุมรินทร์ ใครบุตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายภูเบศ วงประละ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงรสรินทร์ อินธิโคตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงรัชนีกร อินธิโคตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงวรนุช วงค์วันดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กหญิงวรรณภา ติธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงวรรณภา นาคะมิน

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กหญิงวรัชยา ติงมหาอินทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายวิริทธิพล

์

ศรีระวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กหญิงวิลาสินี พันมูล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กชายวีรชัย ชายกวด

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กชายวีรวัฒน์ ฮุงโสภา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายวีระชัย จัดตาดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กชายวุฒิชัย พลหล้า
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กชายศักดิกร มีวัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีสร้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วเสถียร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงศุภวรรณ บุตรสุวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงสายรุ้ง ตุ่ยไชย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงสาวิตรี เผือกมะหิงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา ใบศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๑๗
เด็กหญิงสุคนธาทิพย์ สุชัยสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงสุชาดา จูมจันทา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กชายอติวัชร ตรงธิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กชายอนุทัย มณีวรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ตรงธิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทรวิโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายอัครวุฒิ ภูวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงอาภาพร ถาสุราช
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงอุทุมพร บัวแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายเดชสิทธิ

์

ผายดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงเบญญาภา จันสำอางค์

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายเอกพล เมยมงคล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายเอกลักษณ์ ใหญ่คุณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายกัมปนาท น้อยไสย

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายกิตติศัพย์ ทุนิจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงขวัญชนก ใครบุตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงขัตติยา บุญชาญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

งาสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงจีรนันท์ นพฤทธิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงชณิกา ลีลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงชัญญา ศรีขาว
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงฐิตาพร งันปญญา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายณัชพล นาภูวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา คุดอุทา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แก้วยก
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วะริรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงดาราขวัญ บุตรสุวรรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายทัพไท วงค์วันดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงนิราภร ธรรมนุ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงนุชวรา ศรีกงพาน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๔๗ เด็กหญิงปฤษฎิญากุณฑ์

เครือจันผา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงฝุนทิพย์ ศรีระวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงพรรณวษา ใครบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กชายพลพิพัฒฐ์ สมสอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายพีระวัฒน์ ศรีคันธร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ชัยแสงราช

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กชายสิรภพ อินธิสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ นุประทุม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายเจษฎา วงค์วันดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วมะเรือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงเบญญาภา วงค์วันดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายเสกศิลป วงค์วันดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๕๙/๔๙๕๙
เด็กชายแก่นกาญจน์ เคนไชยวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๒ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายกิตติภูมิ แก้วมุกดา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กชายคฑาหัสต์ ประกิง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายจตุพร เงาศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงจีรวรรณ ปริแม้น
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายชลชาติ แสงพระเวช
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายชาญชัย ประกิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงณัฐนิชา โพธิสุ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๖๗
เด็กชายทักษิณาวัฒน์ ชัยมุงคุณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายสุรชาติ ชัยมุงคุณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ มาแลว
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา คุตตำคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงกนกพร อดทน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ประเทพา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กชายกรัณย์ชัย อิมบุญสุ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายกีรติ ปานโพธิจารย์

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายคมสันต์ อุ่มภูธร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายคเนศ แสนต่างนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ผาสีดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงจารุวรรณ กุดวงค์แก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงจินตนา ประกิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กชายจีราพงษ์ จำปาราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงฉันทนา ชัยมุงคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงชมพูนุท แร่วงคต
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายชัยณรงค์ โสคำแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายชัยวัทน์ วิชัยยา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายชาติชาย เงินชาลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายชินณวัตร์ ไพจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงชินารส ชาแสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงฐิตาพร อุ่มจันทร์สา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายฐิติวัสส์ ใหญ่โสมานัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ อุ่มสาพล

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายทวีพัฒน์ คำสงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายธนากร ประกิง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายปฎิพล ฮามศรีพรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงปยธิดา อุปคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๓ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงผกามาศ พรมหากุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กหญิงพัชรพร บุนนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายพัฒนสินธุ์ โพธิคำ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงพิชญา พรหมหากุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงมุธิตา เงินชาลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงรินรดา ศรีทองราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงลลิตภัทรา จิตอาคะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายวันชนะ ลาวิลาศ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงวารุณี ผาลคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงวาสนา สุรินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงศศิลดา จอมสีวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ อิมบุญสุ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงสาวิตรี มีสนาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายสุทัศน์ พิมสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงสุวรา อิมบุญสุ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายอนุชา ไชยเพ็ชร

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงอภิญญา คิดกล้า

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ระแหง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ อินลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กหญิงอรกานต์ สมบัติพล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กหญิงอรษา วงศ์ปราชญ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงเกวลิน ลาวิลาศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงเจนจิรา กิติพัฒน์มนตรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กชายเจษฎา ศิริฟอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายเจษฎา แดนรักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายเดชา คุณปญญา

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายเทพวราพร แผ่นทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กหญิงเนตรนภา กิงพรมภู

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กหญิงเบญจพร อุ่มภูธร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กชายเพชรมงคล ชัยโคตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงแพรพลอย ขำกุศล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กหญิงไหมแก้ว ประเทพา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กชายเปนหนึง

่

โพธิคำ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๒๘
นางสาวกนกวรรณ วงษ์จันทร์แดง

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๒๙
นายกฤษดา ศรีจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๔ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๐๓๐
นางสาวกัลยรัตน์ แว่นทันใจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๓๑
นางสาวกุลธิดา ศรีฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงขนิษฐา อุปคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๓๓

นายขวัญ ไพจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๓๔
นางสาวขวัญชนก เทียวไทย

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๓๕
นายจิรศักดิ

์

โคตรพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๓๖
นางสาวชัชฎาภรณ์ หาไชย

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๓๗

นายณัฐพงศ์ ยานิตย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๓๘
นายดนุเดช ดอกสี

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๓๙
นายทวีโชค ศรีจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๔๐
นางสาวทิฆัมพร ประเทพา

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๔๑

นางสาวนรินทร นาโควงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๔๒
นายนฤพล ทะวงศ์ศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๔๓
นางสาวประภาพร ทะวงศ์นา

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๔๔
นายฟาสุระ พันทู

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๔๕

นายวรพจน์ ร้อยพิลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๔๖
นางสาวศศิกานต์ ผาลคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายศักดินันท์

์

แสงสุด
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๔๘
นางสาวสุจิตรา พรมหากุล

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๔๙

นายสุริยัน กวนทลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๕๐
นางสาวอธิษฐาน จูเจียม

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๕๑
นางสาวอาทิตยา ผาสีกาย

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กชายอุดมเดช พรมหากุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๕๓

นางสาวอุมาภรณ์ ชัยมุงคุณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๕๔
นายเศษฐบุตร แสนภูวา

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กหญิงกฤษณ์นภา นาโควงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงกิริตา วงตาขี

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กหญิงจิตติลักษณ์ ศิลามิตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กหญิงจิราพร นาโควงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายฐิรพงศ์ ประเทพา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายธีระพงษ์ ย้อยดวงชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๖๑

เด็กหญิงนิราวรรณ สายสมร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กหญิงปยวรรณ ทาอ่อน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กชายพิชาธร คำอ่อน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงภัคจิรา ชุมสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๕ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงศศิฉาย ไชมะโย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงศิริวรรณ อุดมสิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

อุดมสิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กหญิงไอรดา นาโควงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงวราภรณ์ บุระวงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กชายธนานันท์ งอยปดพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงตรีกวินท์ ศรนารายณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กชายนพรัตน์ ศรีบุญเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ ไกยนารถ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กชายภคินธร โพติยะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กหญิงมาลัย วระกัน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๗๖

เด็กหญิงวัณนพา ไชยกา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กหญิงวิชุฎา ธิพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ วรทัด

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กหญิงศศินิภา โสมัสสา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายสิทธิชัย ไมสุวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กหญิงสุทธิดา หายะวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กหญิงสุพรรษา ฮิมปะลาด

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กหญิงสุวนัน รันชิตโคตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๘๔

นางสาวดวงฤดี ฮิมปะลาด
๑๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๘๕
นางสาวธณาภรณ์ แสนมอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๘๖
นางสาวปยนันท์ วระโงน

๐๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๘๗
นายภีระพัฒน์ อุนาพรม

๑๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๘๘

นางสาวรัตนา ระแสนพรหม
๒๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๘๙
นางสาวรินธิกา มะอินทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๙๐
นางสาววนิดา ชูทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๙๑
นางสาวสาริณี ตะธัมมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๙๒

นางสาวสุภาพร คุตะโค
๑๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดกลางวิทยา  

สน ๔๔๕๙/๕๐๙๓
นายวันชนะ ทะวงค์ษา

๒๖/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๐๙๔
นางสาวการต์ธีรา เขตตวิทย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๐
กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๐๙๕
นางสาวขนิษฐา ดวงตะปะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๐๙๖

นางสาวคงขวัญ วงค์ทองทิพย์
๐๖/๐๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๐๙๗
นายจักรกฤษ ทะวงค์ษา

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๐๙๘
นางสาวฉวีวรรณ อินทร์บุญญา

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กชายณัฐพงษ์ น้อยหว้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๖ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงธิญาดา ราชป

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๐๑
นางสาวนิตยา ไม้ชูวรรณ

๐๔/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๐๒
นายบุญประคอง ศรีหงษา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๐๓

นางสาวผกามาตย์ อุดคณพี
๑๖/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๐๔
นางสาวพรรณิภา ดวงจำปา

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๐๕
นางสาวภาพิมล ชุมพล

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๐๖
นางสาวรัชนี ศูนย์กลาง

๑๔/๑๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๐๗

นายศรายุทธ อินทวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๐๘
นายศราวุฒิ มูลคลัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๐๙
นางสาวศิรินภา โคตรศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงสุวรรณา มาโคตร

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๑๑

นายอนันต์ ยะสีดา
๐๕/๐๙/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงเนตรนภา วงนาหล้า
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายธีรธวัช ผอมคง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๑๔

นางสาวพิชญา ยะพลหา
๐๗/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายกัมพล ประสมคุณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๑๖

นายไตรวิทย์ ขวานอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๑๗

นายพงษ์พันธ์ ปลอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๑๘

นางวิมล วงค์ทอง
๑๐/๐๗/๒๕๑๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายศาตนันท์ ศรีสร้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงอรธิดา ชาพา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๒๑

นางกรรณิกา ผายเงิน
๐๖/๐๘/๒๕๑๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๒๒

นางสาวกัลยา โสระตะ
๐๓/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๒๓

นางสาวกาญจนา อุตรนคร
๐๕/๐๗/๒๕๓๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๒๔

นางดวงใจ หวังดี
๑๓/๑๐/๒๕๑๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๒๕

นางสาวธันย์ชนก สีสุโธ
๓๐/๐๓/๒๕๒๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๒๖

นายนครินทร์ สวัสดิจิตร

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๒๗

นางนงค์นุช นามวงค์
๐๕/๐๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๒๘

นางสาวนนทยา มันเหมาะ

่

๒๖/๐๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๒๙

นายนรากร สวัสดิจิตร

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๐
กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๓๐
นางนิตยา อินทวงค์

๑๐/๐๖/๒๕๒๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๓๑

นางสาวนุชนาถ บรรเทิงสุข
๐๕/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๓๒

นางสาวรจนา นนทะสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๓๓

นางสาวรจนา สุนารักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๓๔

นางสาวราตรี สารโภคา
๒๘/๐๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๑๓๕

นางสาวลลิตา ไชยเชษฐ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๓๖

นางสาววรรณวิสา ยอดทรัพย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๓๗

นางสาวศิริลักษณ์ ผิวยะเมือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๓๘

นายสมหมาย จันทร์นอก
๐๘/๐๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๓๙

นางสาวสุจิตรา แก้วอุดร
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๔๐
นายสุริยัน แสงชาติ

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๔๑

นางสาวหนูการณ์ อนุสนธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๔๒

นางหนูตาล ทวีคูณ
๐๑/๐๔/๒๕๐๗

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๔๓

นางหนูเพียร ศรีจันทร์รักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๔๔

นางสาวอรัญญา ศรีเทพ

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๔๕

นางสาวอรัญญา แสนบุญศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๔๖

นายเมธาวัฒน์ วิเศษทรัพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๔๗

นางสาวสมคิด สุยะดา
๐๕/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๔๘

นางสาวอรวี วงค์ษาวัฒน์
๑๓/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๔๙

นายเลียบ เตียงชัย
๒๙/๐๗/๒๕๑๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๕๐

นางราตรี หอมเฮ้า
๐๘/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๕๑

นายคมศร จึงศักดิสิทธิ

์ ์

๒๕/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๕๒

นางสาวเจนจิรา ดวงเด่นฉาย
๒๖/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๕๓

นางสาววรดา คำดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๕๔

นายปราศัย มะณีวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๑๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๕๕

นางสิริกาญจน์ ไชยเชษฐ์
๐๑/๐๙/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๕๖

นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณชัยรบ
๒๙/๐๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๕๗

นายปยะณัฏฐ์ ฮาบสุวรรณ
๒๕/๑๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๕๘

นายอาคม สุรำไพ
๐๑/๐๓/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๕๙

นางละเอียด จักรบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๐๗

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๖๐
นางพัชราภรณ์ สาระหงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๑๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๖๑

นางพนารัตน์ ศรีโคตา
๐๕/๑๐/๒๕๑๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๖๒

นางจิราวรรณ สอนสมนึก
๒๖/๐๑/๒๕๐๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๖๓

นางอัมพร ทุมวัน
๑๒/๑๐/๒๕๐๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๖๔

นางสาวกนกพร แพงศรี
๒๕/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๖๕

นางสาวรัตนา บุญเททิน
๒๒/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๖๖

นางสาวกรวลี เหลาแตว
๑๘/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๖๗

นางสาวสุภาพร ราชแลน
๑๗/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๖๘

นางสาวทรงยุพา สุ่มมาตย์
๑๒/๐๓/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๖๙

นายอนุพงษ์ สาระหงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๑๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๑๗๐
นายสุรพงษ์ พรมทัน

๑๘/๑๐/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๗๑

นายอดิศักดิ

์

ทองไสย์
๐๙/๐๕/๒๕๑๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๗๒

นายธัพ ธุระนนท์
๒๑/๑๐/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๗๓

นางสาวสุชาดา ปลุกใจ
๒๐/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๗๔

นายมนต์ทิพย์ ไพยะเสน
๐๙/๐๗/๒๕๒๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๗๕

นางสาวปทมาสน์ สุมังคะ
๑๘/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๗๖

นางสาวดาราศรี สุ่มมาตย์
๑๖/๐๓/๒๕๓๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๗๗

นางเวียงสมัย ชัยทอง
๐๘/๐๔/๒๕๐๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๗๘

นายชาญวิทย์ ศรีพัว

้

๐๓/๑๐/๒๕๒๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๗๙

นางสุพัตรา คนใจบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๘๐
นางสาวพนารัตน์ ผาสีดา

๑๑/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๘๑

นายประกาศิต จิตพิไล
๐๔/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๘๒

นางสาวกุลยาณีย์ สุวรรณชัยรบ
๒๗/๐๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๘๓

นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิอาจ
๑๕/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๘๔

นายคำจันทร์ เพียรประสม
๐๙/๐๗/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายธราธิป งอนลาด
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายนัทธพงศ์ โพธิศรี

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายพัฒนภูมิ แสนดวง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กหญิงแก้วมรกต งอยหล้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เสนจันตะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กหญิงปาลิดา มีทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กหญิงสุริสา เชือกุณะ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา แสนรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กชายกันตพัฒน์ แสนดวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงดวงมณี ปอมัน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กชายนนทกานต์ ศิริขันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงปวีณา ปอมัน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงปวีณา แสงวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายคุณภัทร แก้วมะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายศุภณัฐ ทีบัวบาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงอนงรักษ์ แสนสุริวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๐๑

เด็กหญิงจันจิรา ปญจะรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงจีราภรณ์ แสนดวง

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กหญิงทิพธิดา นิลเขต

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กชายธนพนธ์ แสนดวง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงธนศิริ สุวรรณหงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กชายนันทสิทธิ

์

ด่านลาพล
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กหญิงสุพัตรา เชียงไขแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๐๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุตะนาม
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กชายณัฐพล แก้วมะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ สุริโย

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงพิมานมาศ แสนดวง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กหญิงโชติรส ไตรแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงกติกา คึมยะราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กหญิงกนกอร คึมยะราช

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงจิตราพร ภูยาทิพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กหญิงจีรภัทร ดาบสีพาย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงทองกร เสนจันตะ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กชายธนากร ชินบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงธนิตา ทรทึก
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๒๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีบุญเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายธีร์กวิน เหล่านายอ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กชายนวพล คึมยะราช
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายนิรุตต์ ขันทะจำนงค์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงบุษพร แก้วดวงงาม
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

หล่อนสิว

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กหญิงพิมพิกา คำตังหน้า

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายพูลสุข น้อยเหลือง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายภีรวัฒน์ แสงวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายวุฒิชัย แสนเมือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสงวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายอนุศร ไข่สีดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โภคา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ เสนจันตะ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายอาทิตย์ ขวัญเพชร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายอิษฎา เชียงไขแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายเอกรินทร์ มลาสินธุ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงแสงทอง อินธิกาย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายกรวิชญ์ เสนจันตะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๓๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วมะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๐ / ๑๖๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กชายคมกริช แก้วมะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กชายคารม แก้วมะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงจิตรานุช เทบำรุง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กชายจีรชนม์ คึมยะราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงชณัญญา คึมยะราช
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงชนิตา วงศ์จันทะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วหาญสอน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กชายณัฐดนัย บัวทะราช
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงณัฐนิชา อุปพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงทรัพย์ศิริ คึมยะราช
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงธนัญญา มุลตา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงนงนภัส แสนอุบล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กชายนฤพร หลวงพิรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กชายนัธทวัฒน์ ธีระธาดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงบุษกร คึมยะราช
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กชายพิชิตพงษ์ สุขสะเกตุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กชายมงคลชัย เสนจันตะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงวรพิชชา แสนเมืองโคตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กชายวัชรพล แสนเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กชายสงกรานต์ ชินบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กชายสมบูรณ์ น้อยเหลือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กหญิงสุนันทา เสนจันตะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชินบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา นันถิโค
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายคมสัน พรมสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายจักรพล แก้วเคน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายจักรพันธ์ สดกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กชายจักรี เพ็งอินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงชุติมันต์ เสนจันตะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คึมยะราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บัวผัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงณัชริฎา ชุยะวัตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา คึมยะราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กชายธีรภัทธ์ สีหะจิต
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงปทิตตา คำมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๑ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กชายพลวัต แก้วมะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายพศวีร์ แก้วมะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงพัชรมัย ศรีวิลัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงวิชุดา เทอำรุง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงศศิวรรณ แก้วเคน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กชายศุภกรณ์ ชินบุตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กชายสันติสุข เสนจันตะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ผาด่านแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงอภิญญา ชินบุตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กชายเจษฎา คึมยะราช
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กหญิงชลธิชา เสนจันตะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กชายทักษิณ สีสุดา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายธเนศ ชินบุตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายรัตนโรจน์ แสนเมือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายอาทิตย์ คึมยะราช
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๙๐

เด็กหญิงแก้วตา แฉ่งฉลาด
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กชายกฤษฎา มุลตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายกิตติพงษ์ เชียงไขแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ แก้วเคน
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กชายชานนท์ จันคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงชไมพร ผาใต้
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายณภัทร ปาระคะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กชายตะวัณ แก้วกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กชายธนากร ทองมา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายนภัส ชินบุตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงปนัดดา ศรีบุญเรือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กชายวีรพัฒน์ แก้วเคน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๐๒

เด็กหญิงศยามล ปาระคะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงศิริวรรณ วงศ์เครือศร

๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กชายศิวะ ไขสีดา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กชายศุภชัย แสนดวง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๐๖

เด็กหญิงสาวินี ชินบุตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กชายสุวิชา คึมยะราช

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กชายอนุวัฒ ผากงคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๐๙
นางสาวอภัสรา ปญญาใส

๐๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๒ / ๑๖๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงอรวรรณ สายแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยปญหา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กชายคมสันต์ คึมยะราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงจีรนันท์ คำโสมศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายชรินทร์ เสนจันตะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชินบุตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กชายดุลยวัต แสนเมือง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายทรงพล ไข่สีดา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายธีรวรรณ แก้วเคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๑๙
เด็กหญิงนันทกาญจน์

กุญแจทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงพรชิตา เชียงไขแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กชายพลฤทธิ

์

มีไชยยา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กหญิงพลอย สมอยู่
๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงภัคจิรา แสนเมือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงภาวินา เสนจันตะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายมนัส นิลจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายวีระชัย พินแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๒๗

นายวุฒินันท์ เชียงไขแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กหญิงสุนิตา แก้วเคน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงสุพรรณิกา ชินบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กชายอภิวัฒน์ คึมยะราช

๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กหญิงอรวรรณ คึมยะราช
๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กชายเมธิชัย บุญจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงกนกรดา จันทร์ประโคน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชานุชิต

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายชลิต แก้วมะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กชายชาญชัย แปนโคตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงณัฏฐชา วังพิลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ดำทองคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ อุปพงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กชายต่อศักดิ

์

อินปากดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ ลีนาลาด
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กชายนภัส ยางธิสาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงนันทิตา แก้วมะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงบุษยมาส บัวทะลาด
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๓ / ๑๖๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กหญิงพลอยวรีย์ โรจนวิภาต
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงพีรดา วงศ์เครือศร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กหญิงภาวิดา แก้วมะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชินบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายรุลทวัฒน์ ชัยหน้า
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กหญิงวริศรา จันทวงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กหญิงศุภนิดา แก้วมะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กชายสมคิด เพียสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงสิริยากร โสมนาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วมะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงสุพิทธยา บัวพรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงอทิตยา บัวพรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายอนุศักดิ

์

ลีนาลาด
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กชายอภิวิชญ์ ภูโสภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงเขมมิกา ชัยกิจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๖๐

เด็กชายเดชา คำลุน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายกสิกร แก้วมะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายจุฑาภัทร บัวทะลาด
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กหญิงชุติมา แก้วมะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กชายธณภัทร แก้วมะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวพรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

ระจันลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงนฤมล วงศ์สอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงนิภาพร พินิจดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงปทมพร บัวพรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กหญิงปยฉัตร แก้วมะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แก้วมะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงศุภาณัฐ แก้วมะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๗๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ ชินบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงชมัยภร แก้วมะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กชายณัฐรินทร์ อ้มพรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงดาริน เพียสา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงบุญฑิตา คำภูษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๗๙
เด็กหญิงพราวพรรณ นามเพราะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๔ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กชายพิชิตพล ลีนาลาด

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ พลราชม
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงวชิรา โคตรจำปา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายวัชรศักดิ

์

แก้วมะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงวิชชุอร เพียสา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงศิรินันท์ บุตรชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายสกาย แก้วมะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ แก้วมะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงสุวรรณา โภคา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายอนุชิต โคตรหานาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กชายอมรศักดิ

์

ตองตาสี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงอรศิริ แก้วมะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายอัศฎาวุธ แก้วมะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงอาทิติยา เชือมอญยาว

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงกังสดาน ณะแก้วเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงจิตติพร ศรีบุญเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กชายจิรทีปต์ สาวิมาตย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กชายจิรายุทธ คำจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ แก้วมะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แปนโคตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงณัฐพร เพียสา

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กชายธนพล แก้วมะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายธีรภัทร สีทา

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๐๓

เด็กชายนิติศักดิ

์

นำสงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กชายพงษธร แก้วมะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กชายพลอธิป นามเพราะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กชายภัทรพงษ์ เพ็ชรฤทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๐๗

เด็กหญิงภัทรวดี ขันทีท้าว
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กหญิงรัตนา แก้วมะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กหญิงวิจิตรา บัวพรม

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กชายวีระวัฒน์ แก้วมะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กหญิงสุดาทิพย์ วิชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงสุพรรณนี นาแข็ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพียสา
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายอภินันท์ แก้วมะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๕ / ๑๖๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กหญิงอรอุมา บัวพรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายอาคม แก้วมะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กชายอาทิตย์ แก้วมะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วมะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ขันทีท้าว
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กชายกษิดิศ ยืนยัง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กชายกีรติ แสนรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กชายฐิติชัย คล้ายขยาย
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายธนวัต เพียสา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงปวัณรัตน์ คำรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงพิยากร เพียสา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย เอียวเจริญ

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กชายสุชัย ศรีนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงกรกนก ศรีวงษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงจักรกฤษณ์ พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสุริยประภา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายฉัตรชัย คำเกษ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงณิชา ศรีนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงนิรัชพร บัวพรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงพรจรัส เพียสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงณัฐชา หอมสมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงสุฬารัตน์ สมีงาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กชายอดิสร พรหมสาขา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่นาดี วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กหญิงกษมาพร แสงวงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงสุพิชชา คึมยะราช
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กหญิงสโรชา นันตะสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงเกสรา เจาะประโคน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำมุงคุณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กหญิงชฏาภรณ์ หล้าพรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงณัฐสุดา ชุ่มเย็น
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายธนศักดิ

์

อินธิกาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายนิพล พรมเมือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงนิราวัลย์ ไตรแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงปาริชาติ จันทรังษี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กชายภัทรดนัย คึมยะราช
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๖ / ๑๖๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงรุจิรา อุดมเลิศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กชายวัชรินทร์ วงค์เจริญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายสิทธิชัย ด่านลาพล
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายอนุชา ศิริชมภู
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กชายอรรถพล คำสงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงแพรชมพู อินธิกาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายจรูญโรจน์ คำสงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายณัฐชัย พรมเมือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายธนกฤต ด่านลาพล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายธีภากร นนตระอุดร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กชายบัณฑิต เทเสนา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กชายผไทเทพ ศิริชมภู
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงยุพาวรรณ หล้าพรหม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงสุคนธมาส ดาโอภา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ทาวังราช
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงไพลิน ไตรแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายฉัตรดนัย ปาระคะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงชัญญานุช ศาลางาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กชายธนภัทร พิมพ์แพง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายธนากร ผิวเดช
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ผาใต้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๗๑
เด็กหญิงธัณญาลักษ์ ไขสีดา

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุทธิสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กหญิงปวริศา บุญนิม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายภัทรชัย งึมชา

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายมานพ เคนพล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ พันธ์กง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์มีลาย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นามมนตรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ รินโพธิศาล

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กหญิงศศิภาญ ไชยจักร

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายศุภกร เทเสนา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กหญิงศุภนิดา เทเสนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กชายศุภัทรชัย ชายบอน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปาระคะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๗ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ช่างไม้

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ คึมยะราช
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กหญิงกชพร เสนจันตะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ กุญแจทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เดชปองหา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กหญิงคชาภรณ์ พิมพ์แพง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงชาลิษา บุตรสุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กชายณัฐนันท์ เทอำรุง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงดวงหทัย สุราราษฎร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กหญิงธัญจิรา ภูไทยสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงพรจรัส เชือจันทา

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงพัชรมัย เชือจันทา

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงภัทรสุดา คันทนาถ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงมนัสพร สุวรรณไตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กชายยูโรว์ ผาธรรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายวชิรญาณ์ บุระเนตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กหญิงวรนุช ลันโคตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กหญิงวรัทยา ปะทานัง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงวันวิสา ศรีหนองห้าง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๐๔

เด็กชายวิทวัส พิมพ์แพง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กชายวีระชัย ศูนย์ศร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กหญิงสาธินี จงใจงาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายอนุชา แก้วเคน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๐๘

เด็กหญิงอภัสรา ปาระคะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กชายจักรธรรม พิมพ์มีลาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงชมพูนุท ปาระคะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กชายณรงค์เดช หอมชาลี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายณัฐพล รินโพธิศาล

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายณัฐภัทร คำเพชร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กชายดนุพร อุ่นพิมพ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กชายดนุพล อุ่นพิมพ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายทัชดนัย ต่ายเนาดง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

แสนเมืองโคตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กหญิงปทุมพร พรหมเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายพลวัตร อินธิกาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๘ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กชายพิธิพัฒน์ เพ็งอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงภัชราภรณ์ จันอักษร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กชายภัทรพล คำชมภู
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายวัชรากร ขุนวิจารณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงวิจิตตรา สีดา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงศิรประภา แก้วเคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงสไบทิพย์ เทเสนา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงอภิติญา ผาใต้
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงอรอิศรา สารีทิพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กหญิงอลิสา ผิวเดช
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอมปาขาว วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กหญิงชุติมา อระบุตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงญาธิดา สีทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงณิชา ขันธ์ตรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กชายพรชัย ศรีสุทัศน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กชายวัชรากร ศาลางาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงศศิประภา ชัยมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ชัยมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ อุปชฌาย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กชายอริยะ บุญยัง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายอัจฉริยะ โลมาสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ สายตา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สาครเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีโยธา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายชญนนท์ ผิวเขียว
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันธ์ตรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายธนธรณ์ อุดมลาภ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายปรีชา อรบุตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงปณฑิตา คำสะอิง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อรรัฐเสถียร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายภานุพงศ์ ชาสงวน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ ปงเมฆ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายวรพล รวงผึง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงศศิธร แก้วกาบิล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงสิรินทรา อัปการัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายสุพรชัย รอดแพง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๙ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กชายเมธาวี อรบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๕๖

นายนิเวศน์ มาตตายา
๑๗/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๕๗

นายคมกริช เจือจุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๕๘

นางนวลจัน ดรวิชา
๑๑/๐๗/๒๕๐๖

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๕๙

นายกฎษฎา พรมลจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๖๐
นายจักรกฤษ บุเหลา

๐๓/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๖๑

นายติณณภพ พร้อมใจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๖๒

นายทัสพงศ์ พรมลิจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๖๓

นางสาวธีระนุช ใครบุตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๖๔

นางนิพา ศรีสถาน
๒๔/๐๓/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๖๕

นายปริยกร อัมภรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๖๖

นายพงศกร บัวบาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๖๗

นางสาวพรทิภา ศาลาแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๖๘

นางสาวพัชราภรณ์ เหมะธุลิน
๑๔/๐๓/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๖๙

นายพิชญาย์ ไพขาว
๑๖/๐๖/๒๕๐๗

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๗๐

นางสาวพิมลวรรณ วงศ์กันยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๗๑

นายภาณุวัฒน์ พาพิจิตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๗๒

นายภาสภิญโญ สำเนียก
๐๗/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๗๓

นางสาวมุกดา เจือจุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๗๔

นายสุริยันต์ ทองหน่อหล้า

ิ

๑๕/๐๖/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๗๕

นางนภาวรรณ์ บัวแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๗๖

นางนวลอนงค์ เอ้มะราช
๐๒/๑๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๗๗

นางสาวรัชนีกร ไกรรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๗๘

นางสาวศรนริทร์ นาคราช
๙/๐๙/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๗๙

นายสุริยันต์ แสงไฟ
๒/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๘๐
นางสาวเกตน์สิริ คำจำปา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๘๑

นางสาวเพ็ญนภา สารสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๘๒

นายชาญชัย จันทร์ภักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๘๓

นายณรงคศักดิ

์

อ่อนตา
๐๖/๑๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๘๔

นางสาวนิพัทธา ชาติชำนิ
๒๒/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๘๕

นายปรีชา พรหมกุล
๒๕/๑๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๕๙/๕๕๘๖

นายพิชิตชัย เอียมพูล

่

๕/๑๐/๒๕๒๘
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖๐ / ๑๖๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๕๙/๕๕๘๗

นางวรรณี พันธ์พรหม ๑/๐๔/๒๕๐๕ กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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