
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๓,๑๑๗ คน ขาดสอบ ๓,๑๘๘ คน คงสอบ ๙,๙๒๙ คน สอบได้ ๕,๘๙๗ คน สอบตก ๔,๐๓๒ คน (๕๙.๓๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงปาณขวัญ มาตะรักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายสุพจน์ วงสาทอง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายปยะทัศน์ หนองหาร

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายอิทธิพล มาตะรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ฉิมนิล

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงพิมพ์พิกา วงษาทอง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงสุธิชา คัณทักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายกฤษพงศ์ศุฬ บุตรชาติ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงปยะพร จันเกตุ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงนลินนิภา ดวงแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทะพวง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงนิศานาถ จำนงค์ทรัพย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงปนมณี สัพโส

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงวิภาภรณ์ นันนิยงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงวันวิสา มาตะรักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายสิงห์ขร ศรีธรรมบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีสร้อย

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายจิรายุทธ์ บุตวงษ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายอนุชัย ผ่องใสศรี

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงสุจิตรา ฐานะ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงอุมากรณ์ ศรีสร้อย

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงสุชาวดี หากงสี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสร้อย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงแพรพลอย ทองสะอาด

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ หมาดหลู

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายจิรายุ สัพโส

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายอดิเทพ แทนกอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายบรรณวิชญ์ ฮ่วมกี

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายกฤษฎา สุวรรณชัยรบ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายพัสกร แสงทรัพย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายวรรณวัฒน์ อ่อนสุระทุม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายอรรคเดช ศรีสร้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๓๓ เด็กชายกฤติพงศ์ศักดิ

์

สัตถาผล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายจิรเมธ ศิลาฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สารีวรรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงศุภพร อ่อนสุระทุม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายนภสินธุ์ อ่อนสุระทุม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายธนากร ศรีสร้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายฐิติวุฒน์ พลราชม

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายปญญากร บุระสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ จำนงการ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ สุรการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ละออเหลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายวิทยา อ่อนสุระทุม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายจารุพิชญ์ วิถี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายศรศักดิ

์

มะณีนพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายโชคไชย โชคเกิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ว่องไว

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงจิดาภา เทศนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายสถาพร แฟสันเทียะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงอุทุมพร อ่อนสุระทุม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงอรรัมภา เหลาพรม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงพรวนา บุญสุยา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงธัณญาลักณ์ สัพโส

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายกิตติกรณ์ ศิริบูรณ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายทักษิณ สัพโส

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายธนทัศน์ จันทร

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายพงษธร วรรณศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงสโรชา อ่อนสุระทุม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงนฤมล สรรพโส

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายอติวิชญ์ ผายทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายธนพล สุวรรณไชยรบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายณิวัฒ สิงห์คำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายไชยวัฒน์ เลียมทอง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไฝสีทา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายอนวัช สัพโส

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายอำพล สรรพโส

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายพงษ์ศิริ เศษวงค์แสน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายสัมฤทธิ

์

ระศรีจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายก้องภพ คำนาค

๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายยงค์ยุทธิ

์

นาคโคตคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงฐีรตา สุวรรณชัยรบ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ สมนึก

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายปยวัฒน์ ลูกจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายกฤษฎา เหลาพรม

๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายภัทรพล เหลาพรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายฉัตรชัย สายสวาท

๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายอัฏฐพงศ์ แสนอุบล

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สัพโส
๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายอัครพงษ์ สัพโส

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายวิษณุ สุวรรณชัยรบ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เจริญชัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายปองพล สุวรรณชัยรบ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายวงศกร เทพจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายมงคล บุญแฮด

๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายสมรรถชัย เหลาพรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงพรรภษา จิตรเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายทิวากร สุวรรณชัยรบ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายสมเจต อุปรีวงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เมืองมุงคุณ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายอัศนี สอนสมนึก

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายสิทธิชัย สุธรรม

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายอนุชิต เทพอำวงค์

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงภัทรธิดา โน๊ตสุภา

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงชุติมา วันดี

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุมิตา จันเพ็งเพ็ญ

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายอนาวิล อากานิต

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงไอริสา สายจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายธีรเดช ปอมแสนพล

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายภูมินทร์ แสนสุริวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายวัชรพงษ์ ชาแสน

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงชญาดา ชลประทาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายรัชต์พงษ์ คำชะนะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายณัฐภัทร ผาพองยุน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายนนทกร เคนหล้า

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงปวีณา ปนดา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงกัลยาณี ผิวบุญเรือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงชมพูนุช บริบูรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุภาวดี เมืองมุงคุณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงพรพรหม พรหมเสนี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงยลดา ชารับคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายคฑาวุธ ดาตะวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ สุริยะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายธนกร มุดนาเวช

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายทรงธรรม คำสุวรรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงกนกพร พิทักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ วัดศรีสุขสำราญ  

สน ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงวิรชา เดือยพิมพ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายภานุวัฒน์ บัวบาล

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายอุไทย ลีขวางแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายเทพพิทักษ์ มะทะโจทย์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายณัฐพงษ์ คำพิทักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายทักษ์ดนัย ทะวงษา

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงฉัตรพร สมแสน

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงปานระพี โคตรสำนวน

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงภัทรภรณ์ แก้วจันดา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศรีคราม

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายวรวุฒิ แก้วสนิท

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงกนกอร ไม้แสนดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แข็งขัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงปนัดดา พรมภาพ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายนนทศิลป โสระดิษฐ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ภูละคร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายเอืออังกูร

้

แก้วสนิท
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงจุฑามาศ พาเพียเพ็ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายสิปปกร ลาดเลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายชนะชัย อุปพงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายสันต์ภพ หะติง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายพลพล สุขสวน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายพิพัฒน์ อุปพงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหว้าน

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายคณวัฒน์ ศรีปดถา

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงธิญาดา พิมพะสุด

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงปาณิตา แวววงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงอรปรียา เกียงกลิน

้ ่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหว้าน

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงณัฐราวดี วันดี

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาหว้าน

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงพรกนก ดวงปากดี

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายบรรพต วันดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายบารมี จิตรภักดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายชัยภัทร อุปพงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายพรวิชัย ดวงภักดี

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายปณิธาน หาญยงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายจตุพร กันภัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายวุฒิชัย ทะวงศ์นา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายชานนท์ วันดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายเทพรัตน์ ประพันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงดวงพร พิเภก

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายสมชาย หะติง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายวรวุฒิ หะติง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหว้าน
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายภูเบศน์ ไข่นุ่นโพธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายปยะ วงค์งาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายชยางกูร เข็มเพชร

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายนวพล ชุนุพงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายจิรายุส สีนวลแล

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายนนท์ชัย สีนวลแล

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงสุวิมล ช่วยรักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงวทันญา วงค์งาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ บำรุงวงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงสุนิสา สิงห์กัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์กัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงปาลิตา คำเกตุ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงพุฒณาภรณ์ บุญบรรดาน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงสาวิกา ยอดขาว

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ปทถาพงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงธิดา อารมย์สะวะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายจารุเดช วงค์งาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายวรินทรณ์ สายลี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มาลาศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายวันชัย สีนวลแล

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายจักรพรรดิ

์

มีดินดำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงพรฤดี ทานะวิโรจน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงอาริญา ภูละคร

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เลิกคอนสาร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายธาดา สิงห์พรมมา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายณัฐนัน โคระชาติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายสุระศักดิ

์

พรมไชย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์

พานาดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงพัชรี เคนทวาย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงกัลยา ราชครุฑ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงปยะดา วันทะสิงห์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายวัชนพล แก้วอุรา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายธนภัทร ทองก้อน

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายปรมี หมืนแพน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายศุภทัต สีนวลแล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายจักรธรรม พิกุลหอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายเกียรติชัย ขันตีจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายทิวา เมืองทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายบุญพิทักษ์ ถาวรพยัคย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายธนกร แสงอรุณ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายธชานนท์ เสนาดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายวีระภาพ บุตรพรม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายธีรพล สุภักดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายดัสกร สีนวลแล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายธนากร นามปากดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายทรัพย์อนันต์ พนารี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายปฏิพล สังฆพรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงชลินี สุริยะบุญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายปยะพงษ์ วงค์ยุ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงชไมพร เสลาด

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประตู

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๑๐
นายชาติชาย พรหมสาขาฯ ๕/๑/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๑๑
นางดอกไม้ สุริโย

๑๘/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๑๒
นางสาวนวลศิริ จันทร์สีเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๑๓
นางนุชจรินทร์ เลิศสงคราม ๗/๒/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๑๔
นางพยอม คำหุ่ง

๒๙/๓/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๑๕
นางมลฤดี สารสมัคร

๒๕/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๑๖
นางวราภรณ์ ศรีนา

๓๑/๑/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๑๗
นางวิภาดา พีระธรรม

๑๗/๔/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๑๘
นางวิลัย ศรีกะแจะ ๑/๘/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๑๙
นางสาวสุธาสินี ชุมปญญา ๑/๑/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๒๐
นางสาวอนัญญา ทุมทัดทราย ๓/๔/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๒๑
นายเอกลักษณ์ ตาลวงค์

๑๐/๔/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงธันยรัตน์ ฐานะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงนภัสสร สุขรักษา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายไพรอนัน ครองสิงห์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายพีรพล พึงพรม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงพิมพิมล เดชาหูม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงวรนุช วิระศักดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงณัฐชา บุญลอด

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงวรัญญา วงศรีชู

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยนาง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงวรรณวรี สีลับสี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงนภาพร กาญสมบัติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายวรวิทย์ ทองดวง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงมลิวัลย์ นาโควงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุพัตรา เมืองคง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เมืองคง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงณัฐริญา ทองหนุน

๐๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงชิดชนก อุประ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงฐานมาศ เดชาหูม

๑๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงนัยนา อุปละ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงอลิษา แสนสุริวงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงชนิสรา โคตบิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงวิไลภรณ์ โคนพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงอรปรียา สุขใจ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงเพ็ญธิดา ฤทธิเดช

๒๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)

วัดสะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายอดิรุจ แสนภูวา

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายฑิชากร แคนดา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายนันทชัย อุชี

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงนิตยา ยะวงค์คะ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงกฤษณา คงมัน

่

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงจีรนันท์ นนจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ ภุครองนาค

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงศิรินนา มุนสาโคตร

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงยุวรรณดี เหมะธุรินทร์ ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงปวรรณ ทินวัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงสไบทิพย์ ศรีบุญเรือง ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงรมธีรา คำเกียง

้

๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงไอลดา ชามุล

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงมณีพร แสนภูวา

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงรัตน์สุดา น้อยเรือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงวรรณภา แสนภูวา

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงวรรณชนก แก้วนิล ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงปาลิน อรรถประจง

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายภานุวัฒน์ มันยะรัตน์ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สะพานศรี  

สน ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายสิรภัทร พลราชม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายเจนวา แสงวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายนุชากรณ์ แก้วมะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์เพ็ชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์เพ็ชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอริศรา ศรีหนองห้าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงปณิตา นาทันลิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายณัฐกร เกตุแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำสงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายคมสันต์ บริสุทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายภัครพล นันทิโค

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายวายุ ศรีเชษฐา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายศาสตรา สุบิลมิตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงชลธิชา ศรีหาเพศ

๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองศรี

๑๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงมนัสชยา ไขไพรวัน ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงวริศรา ศรีนา ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงสุวิชาดา มีลาดคำ

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงโชติกา จันทาสี ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงพัณณิตา คำตลบ ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายเพขรกล้า ตันเสนา

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงรัชฎาพร พลกุล

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายกิตติ สีละพุฒ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายกิตติธร ไผ่ตาแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายศานตพล เถาว์ประสาท

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ไขไพวัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายอนันตโชค เถาว์ประสาท

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายนรากร ฮาบละคร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายวีรภัทร มุลน้อยสุ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายธีรภพ ยางธิสาร

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงปพิชญา ไขไพวัน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงภัทรวดี หาญประเสริฐ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงนภาพร จันทวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงวชิรญานันท์ เมามีจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายนาราวิชญ์ บุญชาญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงนุชนาฏ บัวผัน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายอัครพล ลีลาชัย

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จงรักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงญาณิศา บุตราช

๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงปรียะนันท์ ช่วยเอือมา

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายวงศกร ไชยแสน

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงภรณ์ธิญา อ่อนก้อน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา เห็มบุรุษ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๖๐/๐๓๐๘
นางสาววะริดา สร้อยมาลัย

๒๕/๐๑/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายกฤษณะ จันทรังษี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายชนะชนน์ ใครจันทร์เศรษฐ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายบุญมี จันทรังษี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงกชกร วรราช

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงกรรณิกา บุตรเต็ม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงจารุภา หนองระสาน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงจิราพร พรมจำปา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงนรินรัตน์ จันทร์ไขโคตร

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงใบเตย กุลสอนนาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กุลมินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงมุทิตา จันไขโคตร

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงมินตรา อวดแสง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงวรรณนิดา แสนสุภา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงสุทธิดา ศักดิสร้อย

์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงอาจาริยา ทามนตรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงอุไรพร พลวงค์ษา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงปยะมาภรณ์ แสงรัมย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ คุณมี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทรังษี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายเดชา หึกขุนทด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายบวรศักดิ

์

วงค์เครือสอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ขวัญใจ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายอดิศร นนสะเกตุ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายมิงขวัญ

่

สันวิลาศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายวราวุฒิ มอญชัยภูมิ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายสมชาย ไขลายหงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายสราวุฒิ บุระเนตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงศิวาภรณ์ โจนลายดา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ มุนทองสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายมงคลธรรม อุตอามาตย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายอนุพล พรมเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายเพชรมงคล สุระชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุระเนตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายนิติวัฒน์ นาเมืองรักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายอนันต์ทวีป กองโพธิชัย

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายปญญา วงค์ศรีลา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายธนากร พิมพ์มีลาย

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายศุภชัย เภาปงทา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายวรพงษ์ แก่นดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงชลธิชา ไกยผาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงชลดา แสนเสน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมเมือง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงชนัญชิดา แสนมอม

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ แก้วเคน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงจุฑามาศ นครขวาง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงอัญชลี แก้วมะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงนิติพัฒน์ อุปพงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงนันทวัล พรมเมือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองคำสอน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงพิยดา พรมเมือง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงนิพาดา แดงดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงสุชานันท์ บุระเนตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายไกรวุฒิ ทุนมี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงฉวี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายพุฒินันท์ สุวรรณชัยรบ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปานเพชร

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายชิตพล กองโพธิชัย

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ พยัคเลิศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงอรธิยา ดีดวงพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงเกวลิน คำสงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงอรอุมา อินทร์ลี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงดนิตา วงค์ไชยา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงปณิตา อุปชาคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงนฤมล ภูละคร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงวนิดา พลวงค์ษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายพงศกร แสนเสน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายพรประเสริฐ สุวรรณชัยรบ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายจักริน วงศ์ศรีลา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายสักดิดา

์

พลวงค์ษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายพงษ์เทพ พีระธรรม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายธนชัย ดีดวงพัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายมิลธดา อุปชาคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายกริชบดินทร์ แสนเสน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายอมร เตยหอม

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายศักดิดา

์

แสนเสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงชมพูนุช ขวัญใจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงสุธิตา เนตรมหา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงอรพรรณ บุระเนตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงนิภารัตน์ อุปชาคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงพัชราภา ยศพล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงมัทนา คำจันทร์ษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงอรอุมา อุปชาคำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงวิลัยวรรณ วงค์ศรีลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงพรรพษา ศรีทิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงวรัญตรี พลวงศ์ษา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงพัณณิตา ดีดวงพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายอภิวัฒน์ แสนเสน

๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายนพพล แสงวงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายบดินทร์ คำจันทร์ษา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายธนกร พรมเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงธารารัตน์ คำสงค์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทร์สง่า

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงปาริณาร์ อุปชาคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงสุวัลลี พลวงศ์ษา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงจันทร์ธิวา บุญประเสริฐ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายนเรศ พรมโคตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายภูสิทธิ

์

แสนนาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายพีรพล คำใบ

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายศิริโชค บุระเนตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายสุพัฒน์ กงลีมา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายนวพล แสนเสน

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายศิริชัย วงค์ถามาตย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ วงค์กาญจน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงอาภา ยะไชยศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงธิดาพร บุระเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงกนกพร ศรีธิราช

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงจีรนัน พิทักษ์เขต

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงพรเทวา โชติเจริญพนิช

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงกชมน ยะไชยศรี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงกัณตาภิรมย์ หาญมนตรี

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงกัณยารัตน์ หาญมนตรี

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงพรชิตา สุดดี ๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายธนากร พังคา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายทักษิณ ปตพา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายวุฒิพงธ์ ประเสริฐพรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายบรรภพ ศรีนารัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายอดิเทพ อุมิตะ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ สงกอก

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายชนาธิป มุลตองคะ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงอรทัย หล่าชาญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ กุลตังธนานนท์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงอิณธิรา ลาดประมา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงกิตติมา ศรีเภาร์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงลลิตา สายสิม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงสุนิดา สายมาลัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายพลาธิป การช่างทำ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายทวีสิน ปตโชติชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงญาณกิตต์ เชียวพรรษา

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เสนยะแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงชิสาพัชร์ แสนทม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา กรพันธุ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงชโรชา นามวงค์ชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงลดาวรรณ์ ก่อบุญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงบุญศิริ พรมเมือง

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายธนากรณ์ คุณรักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายธีรพัฒน์ จิตโชติ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายภูตะวัน ทาวะรัช

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายเพิมทรัพย์

่

หล้าชาญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายสิงหราช กุลภัทรวิจิตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายพงศกร นิดสีลาย

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายภัทรพล บุระเนตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายวชิรวิทย์ ธนะกลม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายพุฒิธร บุระเนตร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายภูริณัฐ โนนดู่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายบดินทร์ นาอุบล

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายธีรพัตร ไพรสาร

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงปรารถนา วงค์ถามาตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงนัดทิดา ไชยโย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ใจ ลายบุตรศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงปุณฑริกา เทอำรุง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงสาวิตรี วงค์วันศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงปริญา โคตรวิชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงราตรี เจริญสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงสุกานดา เทอำรุง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงแพรวา เทอำรุง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงอัปสรณ์ วงค์เครือศร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงนราธิป เกาะกันหา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์มีลาย

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงชลธิชา แสงวง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายภูตะวัน โนนดู่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายปยวัตร เทอำรุง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายกฤษฏา ทองล้วน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายรัชชานนท์ พรมลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงนริศรา พิมพ์มีลาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายพุทธินันท์ ลำสัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงสุกันยา ทุมสีมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายธรรมจักร์ แก้วเกตุสังข์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๗๖
นางจารุวรรณ ดวงกลาง

๓๐/๗/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๗๗
นางอรพิน พิมพ์มีลาย ๓/๖/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงมาริษา วงบ้านดู่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีกุด วัดโนนสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงวันนิลมา สายอุราช

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีกุด วัดโนนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงศศิวิมล กันยาตรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีกุด วัดโนนสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายสมพร ซาดา

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงรัศมี

อัญญะมณีตระกูล ๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงปารณัท รัตนะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงเชอรี

่

หลานเชษฐา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายปรินทร บงพันธ์แก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงอุษณีย์ พุทธิสัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายเอกรินทร์ เสียงเลิศ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงรัศมี ทับคำภา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงใบหม่อน จันทวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงชุติมา โคตรวิชา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงฐิติญา ลือแก้วมา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เรณู

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงนิลมณี เชือคำเพ็ง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงพัชรา บุญตะวัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงภานุชดา มุ่งดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ไมวงศ์แสน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงดาอนุพร กุลวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงวิรัญญา บุญยะใบ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๔๙๙
นางสาวอทิศธญา เมืองสุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๐๐
นางสาวอรัชพร เมหิ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๐๑
นางสาวอินทร์ทิรา ถินปากมาง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๐๒
นางสาวเหมือนฝน นามสุทโธ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงธารทิพย์ สมเภา

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๐๔
นางสาวนิตยา ทูลไชย

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๐๕
นางสาวประภาพร จอมละวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาวปทมาภรณ์ ลาดมุณี

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงพรรณพษา เถาว์สอน

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๐๘
นางสาวลักษิกา เล็กเจริญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา แสงตุ่น

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๑๐
นายธราดล ดาบสมเด็จ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๑๑
นายวัชรพงษ์ คะยอมดอก

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๑๒
นางสาวปราวีณา วระโงน

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๑๓
นางสาวปทมาพร มุงแสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๑๔
นางสาวปยะธิดา เจริญชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๕๑๕
นางสาววราพร ก้อนมาตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๑๖
นางสาวเบญจวรรณ อ่อนสี

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๑๗
นางสาวเวณิกา สุริยะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๑๘
นายนพรัตน์ สมบัติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๑๙
นายภาดล ศรีชมภู

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๒๐
นายเกรียงไกร พลอาษา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๒๑
นายศุภนันต์ เกตุสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๒๒
นางสาวสุวรรณ์ณภา ปาระลี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๒๓
นายพงศ์ศิริ ปารีพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๒๔
นายอชิรพงษ์ คำตะลบ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๒๕
นายอนุชิต สร้อยจักร

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๒๖
นางสาวจารุวรรณ จำนงค์ไทย

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงห์คำปอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๒๘
นางสาวจีรนันท์ ลีพล

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๒๙
นางสาวนภาพร แดงงาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๓๐
นางสาวพรทิพย์ ระแสนพรหม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๓๑
นางสาวสุนิตรา ใยปางแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๓๒
นางสาวเพ็ญนภา ยางเบือก

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายชัยธวัช แสงวงค์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายวีกฤษ ศรีวงษา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายสิทธิราช บุ่ยวัน

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๓๖
นายอภิรักษ์ พรหมหากุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๓๗
นางสาวพรสวรรณ์ วระโคตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๓๘
นางสาวพิศสมัย จันคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงสุชัญญา บุราย

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๔๐
นางสาววรนันท์ เทวีพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงอัญมณี พ่วงขำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๔๒
นางสาวอัมพวรรณ เบ้าเงิน

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๔๓
นายภูฉาย สีจันแดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงลลิตา บุญแสนก้อม

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดศรีชมพู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายชัยวัฒน์ โยไล

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดศรีชมพู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงวรรณญา วรสุทธยางกูร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดศรีชมพู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงวริษา โพธิดำ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดศรีชมพู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายวันเฉลิม สุวรรณศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดศรีชมพู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายวีรภัทร์ นามฮาด

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดศรีชมพู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายอนุชาติ แสวงแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดศรีชมพู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ สุมาลย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดศรีชมพู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายโกศล ดาบพลอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดศรีชมพู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายกมลสิทธิ

์

พรมสาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายปญณธร ไพเรืองโสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ ลืออำนาจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายระพีพัฒน์ ไพคำนาม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงณัฐพร มีบุตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงวรรณิสา เตียมคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงสาวิตรี ช้างนิม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงอรนลิน พรไชยา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายวชิระ ไพเรืองโสม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงธนพร ไพคำนาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงนริศรา พะยอม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงจิตกัลยา ไพคำนาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายวัชรพล พระนาค

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายนัฏพงษ์ พระนาค

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายจิรัฐติกาล ถาปนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายธนภัทร โถตันคำ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายนันทกร ศรีมุกดา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายชนาธิป ห้อยระย้า

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายภูมิภัทร เจริญชัยสกุลคีรี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงจารุเนตร ไพศาลธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงกิตติมา ศรีมุกดา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงกุลนัดดา เหล่าทอง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงกีรติกา จำวงศ์ลา

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงธิติรัตน์ โถชัยคำ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงจิตรลดา ศรีมุกดา

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดอนชมไพร

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงเด่นนภา ศรีมุกดา

๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงกุลกันยา บุญทวี

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงนัญญานุช พิศเพ็ง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิศรี

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายทนัดเกล้า เจริญพิลึก

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายคุณากร โททุมพล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายศาสตร์ตรา พองพรหม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงธัญชนก จิตรจักร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงวิมพ์วิภา พรมศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ลีทนทา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงปริฉัตร ศรีมุกดา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายพงศ์ภัค ดาบโสมศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงพรนภา จำวงศ์ลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ข่วงทิพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายฉันทกร ข่วงทิพย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายชูวิทย์ ลามคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายธีรนันท์ ลับประทุม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายวิศรุท ลามคำ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายศรยุทธ์ คำโคตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายอิทธิชัย ดาบพิมพ์ศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงชุชีลา คุ้มนายอ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงผกามาศ ชืนตา

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงพิมผกา กุดวงศ์แก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงเพชรลดา ลามคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงศิริพร คำโคตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงอริสา สาธร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ตุพิลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายสถาพร กุดวงค์แก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายธีรชาติ กุดวงค์แก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายศรารัณย์ กุดวงค์แก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายธีรพงษ์ ลามคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกนกรัตน์ แสนประสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงกมลวรรณ อุปรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ข่วงทิพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายอนุชา โถตันคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายธนภัทร วงศ์แสนภู

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายนภสินธุ์ ศรีมุกดา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายวิทวัส กุมภิโร

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๑๘
นายรุจิภาส บุญจันทร์

๕/๑๑/๒๕๓๕
กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๑๙
นายอรุณ บุญทรัพย์ ๕/๘/๒๕๓๕ กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๖๒๐
นางสาวรัตนา ลินทอง

๒๒/๗/๒๕๔๓
กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๒๑
นายธนธรณ์ ลามคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๒๒
นางสาวเกตน์ศิริ ตุพิลา ๖/๑/๒๕๔๒ กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๒๓
นางสาวนภัสกร ริกำแง

๑๒/๗/๒๕๔๐
กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๒๔
นายเอกชัย โททุมพล ๔/๑/๒๕๒๙ กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๒๕
นายทักษ์ดนัย ตุพิลา

๒๐/๔/๒๕๔๓
กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๒๖
นายภาคิน ดาบพิมพ์ศรี

๒๓/๒/๒๕๔๐
กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๒๗
นางสาวชนาภัทร แสวงชัย

๒๓/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงจตุพร วงศรีลา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงปทุมพร เดชธิสา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำใส วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายปรเมษฐ์ ดาบโสมศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายวรพล โถแก้วเขียว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงชนิดา หาชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงชนาภา ชินะไขย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงวิมลภัทร ข่วงทิพย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงปภาดา ไชยหมืน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายอโณทัย เหลาแตว

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงสุทัตตา ริกำแง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงสุธีรา ริกำแง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายวัชรพงษ์ ตุพิลา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงประภัสสร ตุพิลา

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๔๑
นางสาววัฒนาพร นายเตย

๑๙/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๔๒
นางสาววิชาดา ข่วงทิพย์

๐๓/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๔๓
นางสาวหทัยรัตน์ คำหด

๑๕/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงลลิตา กุดวงค์แก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงฐิดาพร กุดวงค์แก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงฐิตาภา กุดวงค์แก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงวรัทยา กุดวงค์แก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงปารียา ดงภูยาว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงณัฐพร กุดวงค์แก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงชาลิสา ผิวพรรณ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ฎา ศิริคำเพ็ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายทินกร กุดวงค์แก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายศิวกร การีชุม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายภัทณพล พิมพา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายจักรพรรดิ

์

กุดวงค์แก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายวีระพัฒน์ กุดวงค์แก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายระพีพัฒน์ วงค์แก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงจีระนา กุดวงค์แก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงริสา กุดวงค์แก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงณัฐชาวดี การภูมิ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงกิตติยา พงพิมพ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงหยกมณี กุดวงค์แก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงขัตติยา กุดวงค์แก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงพรรณนิภา ศรีมุกดา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงดวงดาว นามฮุง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงศวิตา กุดวงค์แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงทิพวรรณ กุดวงค์แก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอาลิสา สาลามะนิตย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายนราธิป ทุ่งสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายภาณุพงค์ วังทะพันธุ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายรัฐติภูมิ ศิริขันธุ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงจิราภา ราชบุรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา

วัดโพธิสมพร  

สน ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายภาสกร เสาพงไพ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายวรากรณ์ เคียมก้อม

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายจิรภัทร ไชยานนท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายธนากร ใจศิริ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายวัชรชัย โถชารี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายธีรเดช วงศ์พันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายธนภัทร บำรุงวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงอุมากร ถาปนแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงพรรณ์ธิตา ลีแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายพีระพัฒน์ ชาวตระการ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สุพุ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายกรกฎ หนูพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายกฤตเมธ สีหาสาร

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงกันต์พิชญา นามเดช

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงคันธารัตน์ พันโกฏ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงจินตภาณี งอกงาม

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายจิรายุทธ แสงโยธา

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๐ / ๑๖๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงจิรารัช ดวงใจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงจิราวดี เทพสอน

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงกุลธิดา กุลแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายฉัตรมงคล กล่อมจิตร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงชญานิศ ดำบุญมา

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงชนม์นิภา โสภิพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงชลณิชา มะโนมัย

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงชลดา รักษาแสง

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายชัยชนะ ร่วมเกษ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ ขันตรี

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายฐิติกร พรมจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงฑิตยา โกนสันเทียะ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายณฐชล คุณละ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายณภัทร คิรินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงณัฐชนิตา สุนารักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงณัฐฌิชา ฤทธิธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายณัฐพงศ์ กลางนภา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายณัฐรัฐ ประภัสรางค์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงณัฐวดี ลีบาง

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงณิชชยา สว่างจิตร

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงดวงธิดา แสนอุบล

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงทิพย์สุดา เวยสาร

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายธนกฤต หมืนแร่

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายธนชัย ขันวิเศษ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายธนดล อนุศาสน์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงธนพร คุณช่วย

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงธนสินี ตุงคัษฐาน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายธนากร ธิวะโต

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายธนาภา จักรไชย

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายธราเทพ ฝูงกลิน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงธัญชนก หอมพิทักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงธัญชนก นาคบุญ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงธัญพิชชา แคนคันรัมย์

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงธารินี เรืองจิตร์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายธาวิน หลินภู

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๑ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงธิติวรรณ งามเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๒๖
นายธีรพงษ์ มหาหิงษ์

๑๖/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายธีรภัทร กงซุย

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายนนธวัฒน์ พรวิจิตร

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายนพณัช วรรณพงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายนลธวัช ใจซือ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายนัฏธพร แก้วศรีรัง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายนัทธพงศ์ ดอกคำ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายนาราภัทร อินทองแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงเนาวรัตน์ พิลาจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายบรรดิษ ศรีประชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ วัฒนานุพนธ์ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงปริชญา สิงห์งาม

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายปวริศน์ สุตมา

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ เสตถาการ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงปอแก้ว จักรไชย

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงปญญาวีร์ ตันเสดี

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงปณฑารีย์ บุญมานะ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงปนสุดา ดวงใจ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายพชรพล โชติสาย

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงพรวิภา สุภาทอง

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายพัชรพล แก่นท้าว

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงพันธิสา แสนวิลัย

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงพิมพ์อร ใสสะอาด

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายพีรณัฐ ถินช่วง

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ ปจจวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงภัคจิรา สีสาย

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงภัทราภร วิรุฬศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายภาคภูมิ พรมวัง

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายภาณุศร หายเคราะห์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายภานุวัฒน์ นามนนท์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายภูมินันท์ แก่นท้าว

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายภูวนัตถ์ กฤษย์รัมย์

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายภูวิศว์ จะตาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงมลชญา ลือชาพูล

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๒ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงมัฐฐิตา วัชรปริญพัฒน์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงมัณฑิตา จินดาประทุม

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงมาลัยพร อ่อนสา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงยุพิน หอมจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงรัญชิดา ไพรีรณ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์สง่า

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงลลินา ศรีบุตร

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงลักขณา วังแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายวัชรัศนิ

์

สิงห์ทองชัย
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงวิจิตรา นามมุงคุณ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงวิชุดา พันธุมา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายวุฒิชัย บุตรโคตร

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงศรันยา ประทาพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายศรายุทธ นามวิเศษ

๓๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงศศิธร มหาบุญ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงศศิธร รัตนโกสินทธ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงศิรดาพร บุญหด

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงศุภาสินี แสนสุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงศุภิสรา งามมณี

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายสิรวุฒิ ชายหาด

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายเสหิรัญ แสนภักดี

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงหฤทัย หัสดี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงอชิรญา ทัดทาน

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายอติชาติ แสนภักดี

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงอธิติญา มะโนมัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายอนันดา แก่นท้าว

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายอภิชัย สิงห์ปน

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายอรรณพ มีโคตรกลอง

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงอรรัมภา ศิริพรทุม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงอาริษา สินธุสนธ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายศุทธวีร์ ดีสา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายลินลดา นามประมา

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ศิริบุญ

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายชญานนท์ วิชัยศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายอนันต์ยศ บุตรเพ็ง ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๓ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงพนิดา ดาสิน ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงปรียานุช เสมอพิทักษ์

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงประภากร สุทธิ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายศักดิดา

์

มหาชัย ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ บรรณะทิต ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงนิภาพร ทาดาจันทร์

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธนะชัย

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงจันทกานต์ มาละอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงชฎารัตน์ วงค์งาม

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ ตุงคะศิริ

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงภัยดา คู่กะสัง

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงประภาสิริ บุญพร้อม ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายกีรติ วงษ์ตรีศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายณัชพล นวลเพ็ญ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายสหพัฒน์ เกษมงคล ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๑๐
นางสาวสุภาภรณ์ ลามพัฒน์

๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายชุติวัต แสนอุบล ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายคชาภัค ชัยศรียา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายพรรษา หลวงหลาก

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายธนโชติ แถบหอม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายณัฐพงษ์ หันจางสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงประติภา หัวเมืองราช

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุนันทา ประกาโส

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงกนกพร ปอยสูงเนิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงชนิษฐา ฆ้องวงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ คำภูแสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๒๑
นางสาวกฤษณา เอนไชย

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายนคครุท เผือดนอก

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงพรสุดา เกลียงกลิน

้ ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายธนายุทธ สิงห์สีเทา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายทรงยศ หลักทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายพงศวรินทร์ ธาตุธานี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ สมพันธ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงฐิติพร บุญสมัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงดวงหทัย แสงชาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงสิริวิมล คู่กระสงข์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๓๑ เด็กหญิงประกายเพชร
ชัยศรียา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงมาริสา แพงดวงแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงอารดา พรมพิลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงกานดา วงค์ศรีษะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงชลธิชา สุริยันต์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายธีรทรรศน์ มณีขำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายปรเมศ แร่เพชร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงอาทิติยา ใสสะอาด ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงปรินดา สัพโส

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงสุทธิภัทร จิตธรรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงธิยาดา ประกอบแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงสุพรรษา ทาศรีภู

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายศรายุธ พวงพิลา ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายอภิเชฎฐ์ วิเศษมี ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๔๕
นางสาวระพีพรรณ อุปถานา

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๔๖
นายจีระศักดิ

์

ราสุนนท์ ๖/๒/๒๕๓๖ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๔๗
นางสาวจริยา คำคูณ

๑๖/๔/๒๕๓๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๔๘
นายอนันต์ จันทร์โพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๔๙
นายณเรศ ศักดิศรีวัน

์

๒๓/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๕๐
นางสาวปรียานุช พลศรี

๑๘/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๕๑
นางสาววารุณี หน่อแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๕๒
นายอภิสิทธิ

์

สิทธิชินุวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๕๓
นางสาวชนลิชา จุลขันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๕๔
นางสาวดารุณี เงินงาม

๑๐/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงภัทรนันท์ ปดสาหมัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายกฤษฎา คำสีสุก

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายกฤษฎาพงษ์ ดวงใจ

๐๓/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายชินพัด พรมพินิจ

๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงธัญสินี คงพรหม

๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายนิติกร สุมาลัย

๒๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายปยุต ศรีบุตร

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายปริญญา สาจิตร

๐๗/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงพิกุลทอง สายสมบัติ

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงรุจิดา ดู่อินทร์

๐๒/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงรุจิรดา แสนเมือง

๓๐/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทาเผือก

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงวาสนา ธิมานิตย์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายวุฒิภัทร ชาประดิษฐ์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงศศิภา หอมสร้อย

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายอธิยุต พรหมสุขันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงอัญชลิตา นาสว่าง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงเพชรลดา บรรณารักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงกุณธิดา ยันตะพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ คำคูณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายธีรเทพ ขำประนม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายนทวิชญ์ กล่อมอิม

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายปติศักดิ

์

กาญบุตร
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายธนากรณ์ บุญสะอาด

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายณัฐพล ไชยสุระ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงเจนจิรา พรมพิลา

๑๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ รักษาราช

๒๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๘๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สินอยู่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิศรีคำ

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายธีรภัทร ภูอินอ้อย

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายสุพักตร์ เอ้มะราช

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายอติวิชญ์ สารสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธนาเทพ ห้วยใหญ่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายวิศวะ สารสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายภูวดล ชิตะนันท์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายกรกฎ ทองแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายทรงวุฒิ ไชยรบ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายจีระวัตร สุกสี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายวีรวุฒิ บัวจะบก

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายธัญกรณ์ อรัญนารถ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงกมลวรรณ ทุมประดิษฐ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๙๖
นางสาวจิราภรณ์ หงษ์แพงจิตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงฉันติยา ไชยเรืองรอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงพรไพลิน รักษาราช

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ คอนงัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๖ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ ชินมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงวันวิสา กระแสชล

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา ไชยสุระ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายกฤษกร สารสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายธนธรณ์ หัดคง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายอธิชา จำปาอ่อน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงอรปรียา สุขพงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๐๗
นายธนพล ไชยคุณ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายสุรวิชญ์ คันลาสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สมฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายภูวไนย อรัญนารถ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายวรพล สารสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายสิทธิพล เทพบุตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายสรวิศ สีหามาตย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายศุภกิจ เรืองศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายภูรินทร์ เสนคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายพงศ์อมร สุมาลัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๑๗
นางดวงเพชร แก้วประภา

๒/๑๐/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๑๘
นายทวี งอกงาม

๑๙/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๑๙
นางอุดมศรี งอกงาม

๑๗/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๒๐
นางนิภาวรรณ พรหมกุล

๙/๐๖/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายกิติศักดิ

์

โคตรสละ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายคิมหันต์ โคตรสระ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายจิรพงศ์ ตอจับต้น

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายชลสิทธิ

์

โต่งตาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายโชคทวี บังหงษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายณัฐชนน ปานจอมวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายธนเดช อัปการัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายภัทรพล จันทร์โคตรแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายสกล สายเมือง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายสรวิชญ์ เปสาโก

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงธิดาพร กรุณานำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงธิดา ศรีราชเหล่า

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงบุญนุช ไชยพัน

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงประกายฟา มุกดาพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๗ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงปยนุช จันทร์โคตรแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แท่งทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงภิญญาดา นิลสนธิ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงสิริมน สวยสมเรียม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงสุภาวดี สืบศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงอัปสร พุ่มพวง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายคฑาวุฒิ คำสามปอน

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ศิริบุตร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายพัฒธน เทพวัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงกานต์ธิลา สมโภชน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สัมพันธะ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยราช

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายกิตินันท์ ชารัมย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายกลทีป รุณพันธุ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายณวภิญโญ นามแสงโคตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายธนาชัย สำราญพัด

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายธีระพัฒน์ ขวัญยืน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายปวริศ สาคะเรช

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายพุทธศิลป โคตรสละ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงจุไรรัตน์ พันธุ์สิงห์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงชนัญชิดา เกตุนันท์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงชลิตา ร่มสุวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงชลธิชา เพลาวัน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงญาตาวี มุกดาพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงณัฐริกา ไชยรบ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงปนมณี อินทร์จันดา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ตอจับต้น

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงรัญธิดา โคตรสระ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงวรัญญา ปาละสานต์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงจิราธิป ต้นประทุม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายจีรกิตติ

์

เชือพันธ์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายอิสระ จันทะดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายวงศ์เฉลิม อุ้ยวงศ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายพลภัทร แสนสร้อย

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงญานินท์ พิมบุญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๐๙๗๐
นางตติยา วรรณพัฒน์

๐๖/๐๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๗๑
นางสาวทิวาพร คุณอุ่น

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๗๒
นายวัชรพงษ์ ชัยสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๐๘

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๗๓
นางสาวสอน พิมพาเลีย

๑๑/๐๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๗๔
นางสาวรัศมี คำชิ

๑๓/๐๔/๒๕๒๑

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๗๕
นางสาวศิริพร วงกระนวน

๓๑/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๗๖
นายหนวิชัย นาคเพชร

๐๑/๑๐/๒๕๒๑

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๗๗
นายทองดี ฟองชน

๑๔/๐๙/๒๕๐๙

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๗๘
นางสาวนิตยา มลาวรรณ

๐๔/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๗๙
นายวิระพล พรมสอาด

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๘๐
นายกฤษดา บุบผาสวย

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายก้องภพ สังขฤกษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายธนกฤต อุตตะมะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายอดิศร แสนภักดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายธีราพล ชินฉัน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายวัชรพนธ์ มีแวว

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายขจรพล นารี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๘๗
นายประวิทย์ อินหา

๐๖/๐๒/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๘๘
นางสาวปาลิดา มาจรัล

๑๐/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๘๙
นางสาวปยนุช อ่อนพุทธา

๒๑/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงวนิดา แก้วทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงสโรชา รังษี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงชลธิดา บุรานนท์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา วัดโนนวิเวก  

สน ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายชิษณุพงค์ วัฒโน

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายพนมเนตร ยิมกระจ่าง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายพุฒิเมธ คำผุด

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายเจษฎา สุวรรณกิจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงยุวดี เนืองชมภู

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงศิริพร ลังศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ มิชพล

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปองคำสิงห์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงสุธาสินี มาตโสภา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายวรพล เสน่ห์พงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงพรไพลิน เหล็กเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ สิงห์ละคร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๙ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงณัฐนรี ปองคำสิงห์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงปนสุดา บรรณทิพย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงชนนันท์ ไชยสี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงปนัดดา ชืนใจ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงทิตยา แก้วน้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงชนาพร เรืองเทศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงจีรนันท์ พุดนา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงศิริกุล ชาชุมวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงอภิสุตา มิงขวัญ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงศรันย์พร ไชยราช

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ชัยพระอินทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงอัยยา บรรณทิพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายนพรัตน์ ศรีวงษา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงอริสรา บุญทรง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายอัคเดช แย้มทรัพย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุภาวดี ลอยฟา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงพิตต้า จิตใส

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงเมริศา มีสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายธนากร มาตโสภา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงกันยรัตน์ ภูวงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร สูตรไชย

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงวรรณวิศา ธรรมวงศ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงปยฉัตร นาเมืองรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายธนกฤต เจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายสุริยศักดิ

์

ผาอินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงปรตา ยุรฉัตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายกีรติ เสน่ห์ศรี

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงวรรทะณา หมืนสาย

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงพรชิตา ประฎิเรศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงวิจิตราภรณ์ วงค์เตชะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงอรวรรณ สุระขันตี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ สงมูลนาค

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงมัลลิกา มุ่งขอบกลาง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงนิรณี ปองคำสิงห์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรัลพร วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ โคตรสละ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายนัทธพงศ์ เมมาสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายศิริชัย จันทร์ศรีโคตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายอารยะ แปนไผ่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายวุฒิชัย เพลาวัน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงณัฐฐาพร แก้วดวงสี

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงจีรณา จันทร์ศรีโคตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงปาริฉัตร เกษรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงธนัชญา กัลยาวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงพิมพิดา โทนา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงปยวรรณ การะจักร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สวนโคกกลาง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงอัจจิมา สีแดง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงปราณปริยา ศรีวิธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงเพชรลดา กัลยาวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงวรินธร นาทันดร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายปาราเมศ แก้วดวงศรี

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงพัชจิรา สีแดง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงชิดตะวัน พรหมปญญา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายราชพฤกษ์ เพลาวัน

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงศิรัญญา คำโคกกลาง

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายจิรเมธ ประดิษฐ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปู
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายเดชฤทธิ

์

แสงลี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายกฤตนัย การะจักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายพีระพล อินพา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายภานุเดช ขันทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายฐิติพันธ์ สีแดง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงณัฐริกา ผ่านชมภู

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วดวงสี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงวรัญญา สุขอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงศุภสุตา เพลาวัน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงตติยา หาญยงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร ธงอาษา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายณัฐพนธ์ ตรวจมรรคา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายดนัสพงษ์ ปองคำสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายยศกร การะจักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายสิทธิพล สุขแพทย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายกฤษฎา สับสุวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงกชพร ลุนลอด

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงนรินทิพย์ ปองคำสิงห์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงนิภาวรรณ ราชบุดดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงสราสินี แก้วดวงสี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงสุกัญญา พรหมปญญา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายนันทวัฒน์ โคตรสละ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงอาทิตยา สายเมือง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงจิดาภา ภูขำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงศศิธร คำภูแสน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

งามพงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายนฤพล รักษาคน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายธนกร ภักดีราช

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงสุภจิรา เกษสะอาด

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เปรืองค้า

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงพิมภิกา คำภู

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายศราวุธ ศิริบุญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ คันทะมาลา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศิริบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายกฤตพจน์ จตุเทน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายกฎษกร บุราณชา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายพีรวัฒน์ ชมเชย

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายนพรัตน์ ทุมสิงห์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงศศิภา พิมพาเลีย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงสุจิตรา บุตรสีงาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายพีรวิชญ์ บัวคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงปาลิตา อุดรพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงมัจฉริกา ทรงทรัพย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ จารึกกลาง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงปนัดดา ปะเปดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงวรันยุพา ชานันโท

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงนิราวรรณ บุรวัตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา หาระโคตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงพิมพ์พิกา ศรีนาแพง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายอนุสรณ์ โคกสวะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ชานันโท
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายธนโชติ หอมไสย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงณัฐวดี พรมวงศ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงลลิตา ก้องเวหา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงอินทิราภรณ์ สมบูรณ์พงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงณีรนุช ฝุนทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงอนุสรา ไชยหงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงกัลยา ทองตัน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงมัตสยา นานอก

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงสิรินดา สุพรรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายวีระศักดิ

์

อรัญปกษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สีหลอด

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ต้นพรม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงสุภาวดี โคตรปญญา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงชญาดา ภูดินผา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงนุจรีย์ อรัญปกษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันซ้าย

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายปนพล จักษุจินดา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายณัฐดนัย กรณีย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายธนากรณ์

สกุลรุ่งเรืองธรรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงสุกัญญา โพคา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงศิรประภา เศษฤทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงอลิตา ทนันใจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายอัศนี โยธชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายพลพล ต่ายผา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายรณชัย นามวิเศษภักดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงนำฝน เรืองฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายอดิชาติ ประทุม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายอนุชิต อุ่นแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงชุติมา คำลือชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงปณิดา แสงเสน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญสงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงเปยมหทัย สมสะอาด

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงโสรญา น้อยเขียว

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายจักรรินทร์ สุทธิประภา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายธนโชติ สีธงชัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายอำนาจ ธิอัมพร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงชนกานต์ ศรีโพนทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงธนัชญา อินทรักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงนภาวดี สุทธิประภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงพรทิพย์ สายสุด

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ภิกา ศิริบุญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา พิศมัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงอภิญญา สุขสีทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงศรัญญา ผันผ่อน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงสิดาพร ประจันทร์ศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงสุภาภร ชินคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายจุลดิษฐ์ ค่อมสิงห์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขสีทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงนราภรณ์ ภูธิจักร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายวิชชากร คะนานทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายธีรพล บุญสูงเนิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๖๖
นางสาวมุขสุดา พงษ์สุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายทิวากร อุยเอก

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายอานัส โต๊ะลีบำรุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงปญจพร เกษรลำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงธัญชนิต สุขแสวง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงพิชชาพร สารคะณา

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงยุพิน วันเนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายกรวิชญ์ เทพจรรยา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชีแพง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายกฤษฎา แสนณรงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายชนาธิป แสงเพชร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายธนโชติ ปานเพชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายนัทธพงศ์ ผันผ่อน

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายพีระพัฒน์ สมโชค

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายเพิมพูน

่

แสงกล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายภานุพันธ์ ศรีลารัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายลภีภัทร วงค์จันทร์ท้าว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายวิศรุต จันทรังษี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงนภชล สีดามาตย์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงนภัสสร ทองทานี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงปนัดดา ประครองสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงมนัสวี แก้วไพวัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงวนิดา ภูมิโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงศลิษา วะชุม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงอรสา ผลไธสงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงภรณ์ประภา อ่อนรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายนฤปนาถ โนคำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงปลิตา ใจดวง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงวินิชยา หงษ์ทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายปยวัฒน์ จิตต์สมนึก
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงณัฐ์นรี มีศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายชยุต จันทร์หอม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายธีรวัฒน์ นางาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายตระการ ยศธิพานา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายธนดล พันธะหงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายพุฒิพร แสนหล้า

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายธนพนธ์ หงษ์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ แสนหล้า

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายธนกร ก้อนคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญเรือง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงศิราพร ภูเม็ด

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๐๗
นางสาวณัฐนิชา โม้ดา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ประภาหาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงฉวีวรรณ ปานเมฆ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงสุพิลณา เอกวงษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงวันวิสา เเสนตุ้ย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงนงนภัส มัชฌิมแสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายศักดิขริน

์

อินทะชัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายครองศักดิ

์

บุญกรรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายอาธินัน บุญภา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายรชต ยามะณี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายวรยศ สิงห์โสภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายภากร ปุมไสว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงสุพิตตา สร้างนา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงกรวรรณ แก้วบุญมา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีภักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายวาทิตย์ คำจร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงรสริน บุราณลือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงพัชราภา คำลุน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงนงคณาญ ชนะกิจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงปานตะวัน กันหากูล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงวิมลสิริ คำคูณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงวิลาวรรณ สอนละ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงจิราพร ยานจาจักร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงณัฐสุดา จอมหงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายศุภชัย จันทร์เพ็งเพ็ญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายธนาธิป บุญกระจ่าง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงธันยพร สมบัติภูธร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายจักรพรรดิ สวัสดืพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายชัยณรงค์ บุญเรือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายณัฐพงษ์ สอนสุดชา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายภูรินทร์ แสงมนตรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายธีรวัฒน์ น้อยหว้า
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายธีระวุฒิ โม้ดา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายวิชัย อินทร์สำราญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายวิเกศฎา จรทะผา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายวุฒิชัย ท้าวเนาว์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายศิริพล ไชยชม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายสราวุฒิ ขันตีจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายสำราญ จันทร์หอม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงกานต์ติมา สอนละ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงกาญติยา กองอารีย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงเกวลิน หนองบัว

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ไกรดวง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงภัชราพร สุมามาลย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงรติมา ทาลุน

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงวาวรี สีดาเลิศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงวารุณี สีหาบุตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงศวิตา พลเยียม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงสุพัตรา ชาชูพัตร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

ทาลุน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายปณณวัตร ขยันพูด

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงเกสินี อักษรดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายชาญยุทธ พูลเพิม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายณัฐนันท์ อินทะวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ธรรมนู
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายตานพล มัชฌิมะแสน

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายธีระพงษ์ อินทรปญญา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายวิฑูรย์ มูลเพ็ญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายวุฒิเมธ แสงจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายอินทร สืบสิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงนันธิดา แสงเสน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงปณิตา มังฉกรรจ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงพัชรา สุทธิประภา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงวาสนา ผาญแสนเสาร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายนุกูลกิจ สีวงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงศศิกาญจน์ โยตะสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๗๔
นางทิพวรรณ สมบัติภูธร

๑๒/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๗๕
นางสาววันวิษา โม้ดา

๐๕/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๗๖
นายสุเทพ การงานดี

๒๘/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายปรัชญา บุญชาญ
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงกัลยกร เทศารินทร์ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ต้นเกตุ

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงวิภวา แก่นสา

๑๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงสุธาสิณี กำจำปา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงเข็มวิภา คำทา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายวิชชากร พรมเทพ ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายตะวัน สารารมณ์

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายภานุวัฒน์ แก่นท้าว

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายพิชัยยุทธ ศรีไชยยา ๖/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายอัฑฒกร เกษแก้ว ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายวัชรินทร์ อุทธิยา
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงพิทยารัตน์ แซ่เงียม

้

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายวสุพล ฮาบเมืองซอง ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงอภิญญา บุญจันทร์

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงณัชชาภรณ์ คำกรม

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายธิพากร ศรียวน

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงจีรนันท์ เขตกัน

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงนันทิชา เอ็นมาก

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายทักษพร วงค์อักษร
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายปฏิพล ลุยสุข

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองรอด ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายสุทัศน์ เชือตาพระ

่

๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายอภิลาภพงศ์ บุญรักษ์

๑๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงรมิตา ก้นเดิน

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายจักรพงศ์ เกตุภูงา

๒๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงปาริฉัตร นามเสาร์

๒๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายอธิป ประกิง

่

๒๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายกิติชัย สุทธิธรรม

๒๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายวรชัยโชติ เดชโฮม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงปาลิตา ผิวยะเมือง ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายพิทักษ์ ลำมะสะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายนัฐภูมิ นันแก้ว

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายกฤษกร ชารี ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุระตะนัย

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงณัฐนนท์ ปูภิรมย์
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงบุษราคัม เหลาแตว

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงนิชาภัทร มุทาพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงนันณิชา เจริญท้าว

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงเขมิกา พิลารัตน์
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายอธิป มณีรัตน์

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงชยาภรณ์ ยุวะบุตร

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายชานนท์ พัฒนเจริญ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๘ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายพันกร แก้วอุดร

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงสุภัคนันท์ แพงตา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงวชิราพร กุลอัก

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงนิชากร นนทลักษณ์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงปริณญาดา มานันที

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บัวศรี ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายปนแก้ว เลพล

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงมินตรา นิลชิต ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๒๘ เด็กหญิงกฤษติยานันท์
พรดอน

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงณัฐจิรา พรมวัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงพิยดา ดกเอียร์ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงวิชญาดา ไชยคำจันทร์
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายกิตติพศ คำมูล

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายสรวิชญ์ โชคชัย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงอารียา ขนานแข็ง

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วบัวสา
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงอาทิชา วังตะพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายกรวิทย์ เรืองฤาชัย

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงพนิดา ประเสริฐสังข์

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายพงศกร กระพุทธา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายชัยยุทธ คิมยะราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายกัมพล นาโควงศ์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงนัฐชลิตา ยาสาไชย

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงพริษา บูชากุล
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายธนภัทร์ ราชพัฒน์

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายณฐพล ปญจันสิงห์

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงปนัดดา อุดมลาภ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายวีระวัฒน์ ผิวใบคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงสวนียา แสนสอาด

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายจักริน ดอบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงนฤตยา อินรีย์ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงประทินพร สาริศรี
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงนิพาดา โคระดา

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายธีรภัทร สิมพาดง

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ รากสี

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงพัชรี ชนะจันทร์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๕๖ เด็กหญิงปริญญากรณ์
รัศมีพิพัฒน์ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงวิศรุตา บุญเรือง

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปราบมนตรี ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงนันทิตา เอ็นมาก

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงรับขวัญ เบ็ญจะมาด

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ ฤทธินวล

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ เขตกัน ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายกฤษณะ ปูนจันตัง

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงวรรณวิสา กุลสุวรรณ์

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงรัตติกาล แก้วอุดร

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงวีระนุช วงศ์อินทร์อยู่
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายกฤษกร คำกรม ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงปริยากร ไชยพันธ์

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงภัทราพร จิปอมจา

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ต้นเกษ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงจินตนา สวัสดี

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงขวัญนภา บอระเพชร

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายวรวุธ ชัยศรีหา

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายวรวัฒน์ แก้วบัวสา ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงชนากานต์ วงศ์ษาคุณ

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงพรชิตา เคนมี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงทองมา ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายอนุรักษ์ ธนุสัตย์ ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายมานะ บัวโฮม

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายมลคลชัย แก้วเรือง

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๑๓๘๑
นายประสิทธิ

์

พลาโชติ
๐๖/๐๑/๒๕๐๘

กศน.อำเภอคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๘๒

นางนวรัตน์
สารศาสตร์บัญชา ๑๖/๐๕/๒๕๐๙

กศน.อำเภอคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายรณรุต มูลเมืองแสน

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายวรกานต์ แสนสนุก

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายศักรินทร์ แสนโคตร

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงขวัญข้าว ทวีพัน
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงญาณทิสร สานุทรัศน์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงหฤทัย ไพรบูรณ์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายรัฐกรณ์ อินทรสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วประดับ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายลัทธพล ฮ่มปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายวันธันวา โมครัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงพิยดา ยานประสพ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงวาทิตา วินทะวุท

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กาญจนะชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายวีรภัทร สานนท์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงธีราภร ศิริวงขันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงจินดามณี จันมี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงสุรัตดา แสนหมืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงจิราภร อัปมะเย

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ ทุมแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงอรอมล แสนอุบล

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงเขมจิตรตรา คำไชยา

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงต้นข้าว อินทรสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงวรารัตน์ เรืองรัตน์

่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายธนวัต อินทร์อุ่นโชติ

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุโข

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายชยางกูร วิชาพล

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายธนทัศน์ หมืนแพน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายรัชนนท์ วงค์กะโซ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายบวรศักดิ

์

จันสีทา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงนันทิชา หอมนวล

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงพิชญานันท์ ศิริภักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงเมษารัตน์ ด้วงลำพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงอินทิรา ปนะสา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายอรรคญาณ สาระดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายจิตริน จันดารักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายชัชพล ไผ่แผ้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายชัชวาล ไผ่แผ้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายอภินันท์ แก้วลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงกรวรรณ สานนท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายชัยยุทธ หวังผล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๒๓
นางอุดมพร คำอ้วน

๐๑/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๒๔
นางเจนจิรา พวงสิงห์

๑๗/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายนัฐพงษ์ ไกรษรศรี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายอนุวัฒน์ สุขเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงวรรณวิษา ชัยชนะ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงสริตา กิงแก้ว

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงนฤมล แก้วจันทร์เพ็ง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงพิชชาพร บุตรรักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงสุทธิมนต์ วรสาร

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงอนิต้า พันธ์เกตุ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ ข่ายเพชร

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงจารีรัตน์ วงศ์สุเพ็ง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงณัฐณิชา นามมีแว่น

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา นามมีแว่น
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงวัลนิดา บุญกุศล

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงพิจิตรา พูนสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงภัสสร พูนสันเทียะ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายภูมิภัทร เพชรโสภา

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงสุปรียา มุ่งวิชา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายอดิเทพ ไกรษร

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายพันธบัตร แผ่นทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงอัญมณี สอนรอด
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายปกรณ์ คณาเดิม

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงศิริประภา สาขามุละ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงพุทธิดา เพชรโสภา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายสถาพร รวมพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงนารีเนตร ขันเงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงกุสุมา เถาอะโน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายปภาวิชญ์ สาชมภู

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายเอกพล นาวิเศษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายพงศพัฒน์ จันทร์ไชย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายทรงพล พรมทา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๕๕
สามเณรพิพัฒน์ อังคะปาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ ทรัพย์พูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงประกายแก้ว

ธรรมมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงศิริญาพร ประสูตร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายพรสวรรค์ ศรีสุนาครัว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๔๖๐
สามเณรเดชฤทธิ

์

โพธิศรี

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๖๑
สามเณรสมัย ชัยบัณฑิต

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงดวงฤทัย ดวงแสนวอ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายทัดไทย มัคคะวิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๖๔
สามเณรปยะ นามไกรสร

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๖๕
นายราชัน อุปชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๖๖
สามเณรศุภกิจ เบนอาหวัง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายจริยธรรม เคนสิน
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายศักดิธัช รัศมี

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายนพกฤษฏิ

์

ไขไพวัน
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายทีปรกร สุพรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายปรินทร จากผา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายไชยวัฒน์ บุญหล้า

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงธารลินี ใจบุญ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงสโรชา รัศมี

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ยิมใย

้

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ นามวงศ์ษา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงจิราภา โคตรชมภู

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายจิรสิน หล้าหิบ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงปริญญาพร อ่อนคำ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายพงศ์ปณต แสนสุภา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายจิรโชติ

กระจ่างคันถมาตร์ ๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงวิรมณ ศาลสกล

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงนิชาภัทร โมลี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงอัจฉราพร หลวงชา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายอภิวัฒน์ จากผา

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายศาสตรา มาตรด้วง

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์ ชารินทร์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายพชรพล โนนพละ

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ มีหมัน

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงพิมพ์วาสนา ใครอุบล

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงสุธาสินี อุเทนทำ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายชิษณุพงษ์ อาดี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายสุรสิทธิ

์

จันทรุณ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กองวงศ์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายศิวกร หอมแพน

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายชยธร ตรีสา

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายอภิยุทธ พรหมเนตร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายภูมิภัทร สุระโยธี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายพัชรพงค์ สุวรรณประทีป

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายนิติพล ยุทธเนตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายศาสตรา เชือดวงผุย

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงปภัสสรา ศรีรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงแก้วขวัญ สมนา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงธนพร เต่าแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงศุกุลพร นาคเหลือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายศิริราช อ่อนตา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายณัฐชญตร์ พวงสิงห์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายอิชยา มงคลงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายนำโชค จันทะแค

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายนำชัย จันทะแค

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงประกายดาว แก่นจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงรัตติกาล โคตรชมภู

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงศศิณา ต้นจ่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงศรัญญา ซ้ายสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทะแจ่ม

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงชิพาภัทร์ จิระวัฒน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายเมธินทร์ อุประ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายกิตติชัย พิมนาจ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายอภิรักษ์ นาสงวน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงอภิญญา วันนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงชนิกานต์ ภูโสภา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงชยาภา ภูโสภา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายชยาศิส วรวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงรุุ่งนภา จักรรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายนวพรรษ ขันจอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ช่วยศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ ทะแยง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิมลี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ชมชืน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๔ / ๑๖๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงสุนิตา บุตรละคร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายพัชรพล ศรีสุราฃ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงกาญจนา ลับพเสถียร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงกานต์สินี แสนกล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงกุลนิดา มาสกล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงนันทพร แสงพิมาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงพัสนี รำไพพักตร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงภิณัฐฏา นุ่นภูบาล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงอรวรรณ พันธ์ชมภู

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงจันทรัสม์ ฉลาดแย้ม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงไอรดา ริษดำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สันตะพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงปยะดา ระเมียดดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงพีระพร วงคะฮาด

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ นิระพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงรุจิรา ทิพย์โชติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงศศิภา พรมแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายธีระพงษ์ ว่องไว

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายปญญวัต ใชยสัตว์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายภาสิต ธรรมคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายอนุวัฒน์ กุลวงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

สุขเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงมุฑิตา สาครเจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงวิภาวี ภู่มะณี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา นามบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงสายฝน สุทธิประภา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงสุชาวดี ขันทีท้าว

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายเดโชพล อินเสน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงษ์มาแสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายธนนชัย รักษาศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายธีรภัทร แก้ววงษา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายพณษิณ อ่อนละมุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายพิริยะพงษ์ เกษร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ ทิพย์กัลยา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายอาทิตย์ บุญญารมณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๕ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงญาโณบล ไชยสัตย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงญานี ศิริสาย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงฐิติมา สุทธิมาตย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงพันนิตา รอดแสวง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงสุขุมาลย์ ชมเชียวชาญ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา กลัดจิตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ สุดแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายศุภกิจ จักรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายธีระเดช ราชจำป

๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายวิทชนะ หลวงชา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงปารดา จากผา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงธนาพร แซ่เจีย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงนริศรา บุตรละคร

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงมยุรี สารโพธิดา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายอนันต์ วิวัฒน์เจริญวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงพรนัชชา ภักดีอำนาจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ก้อนศิลา

๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายกิตติคุณ สุดสาย

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๘๓
นางสาวขวัญฤทัย ปานพรม

๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงธิดาพร วงศ์ครูสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๘๕
นางสาวสุพัฒตรา โสดาวงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๘๖
นางสาวอาริยา หมู่แก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๘๗
นายกัมปนาท โคตรชมภู

๒๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๘๘

นายศราวุฒิ บุญเชิญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๘๙
นางสาวพิมลดา ดีมาก

๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงอรัญญา เพชรสุก

๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๙๑
นางสาวนริศรา นิระกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๙๒

นางสาวยุวพร ทองนำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๙๓
นางสาววิรัลยุพา โพธิสะกัง

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๙๔
นางสาวอรอนงค์ ศรีสุนนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๙๕
นางสาววรนิษฐา สีสมัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๙๖

นายพีระภูมิ ณะคำจาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๙๗
นายทินกร โสดาวงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๙๘
นางสาวกฤตพร โสตะวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๑๕๙๙
นางสาวชลธิชา ตรีสุข

๑๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๖ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายชาติชาย ขาชัยภูมิ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายณัฐพงศ์ สดโคกกรวด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายเทพทัต พรมสุริย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายนนทรี สุจริต

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายสรนันท์ อ่อนมาสาย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายสิริกร อกอุ่น

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายอรรถพล ศรีไหม

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๐๗ เด็กหญิงกิตติญาภรณ์
ปริญญาพล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงขวัญจิรา พรมสุริย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงนันธิดา ฮองต้น

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงพฤกษา ทองใส

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงศิวิมล เสืออ่อน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงสุชาดา ไชยแสง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงอลิสา หม่อนกันทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงอุมากร ราชวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงอรพิมล ปองจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงไอรดา พิมลี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายพรชัย พรมสุริย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงชนาพร ทองมีค่า

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงปริฉัตร สร้อยคำหลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายกิติกร ชมชัยรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายณัฐพล พังทุย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายปุรินทร์ ลำเลิศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พระโส
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงดาราวดี คุณอุ่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงนิสารัตน์ เชียงนิยม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงปยธิดา อาริเอือ

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงนุชนาถ ปดถา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายอมรเทพ ศรีชะนะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงปุณยนุช ผ่ามถิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงนฤมล ภูนนต์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงปาลิตา ปนแช่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายนพรัตน์ วีระยานนท์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายมนตรี พรมสุรีย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายวิศรุต ดีประวี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๗ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงวรรณภา วัลเตอร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงเนติมา วงษ์ใหญ่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงรัตนา วงศ์โคกสูง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ศรีสุราช
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายภาณุพงศ์ พันธ์หงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ราชวงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายณัฐพล คำพุด

๒๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายณภัทร ศรีชะนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จารโพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายทสชาติ ต้นจ่า

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงชุติมา ทับทองดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงพนิดา กงวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงอทิตยา พันโยลุง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงพรศิริ สุขเกษม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์จันทา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายอรรถพล พรมลี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายกฤษณะ แพทย์โอสถ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายกัณตพัศช์ ทองไสย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายไตรภพ ชาหยอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายมนัสวิน โคตรชมภู
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายสิรภัทร ตางจงราช

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายสุรเชษฎ์ โสดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายอมร แวงเลิศ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงธิติการณ์ ภูบุรมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงเบญจพร คุณารักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงวริศรา นุ่นภูบาล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงวัชราพร ก้อมมะณี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงสุภัสสร นรสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงปกุลวัลย์ หูตาชัย

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงมันทนา โนนดงกลาง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายธีรพงษ์ สีสถาน

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงสุธิตา ผลาการ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายเจนภพ เอกวัฒน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายเบญจา แก้วเกตุสี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายไพโรจน์ ยียวน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายธนกฤต โล่คำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายธีรภาพ อุปสรรค

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายแสนสถิต โทระพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายอรัน นาชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงจรินยา สีลามา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงณิชา จันทร์โคตร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงธนัญญา ฤทธิสิงห์

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงธุวพร อำทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงอรอุมา จันทรศร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายอภิชาติ เรืองสมบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

จิตะนนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงเจษฎาพร ศรีละพล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีหาวงศ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายวิชยุตม์ ภูบุรมย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ชมภู

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายอนุชา ตีชัยรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายศรายุทธ สัมฤทธิรินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายพีรวัส สงคราม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายอริญชัย วันใส

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายศุภชัย สุโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงวรรณนิสา ศรีคลำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงสาวิตรี ประเสริฐสังข์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงวรรณนิดา เพียเอีย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงตวงทอง แดงอาจ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงนันทิชา อุ่นวงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงพิงนภา

้

แสงห้าว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุตรคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงวราพร ผลาวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงเสาวรจน์ แดนราช

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงอรทัย ศรีลามา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงภาวินี สอนไชย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายปญญา อุดมวัฒนะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงไอลดา สอนคำมี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงพรชิตา ดันมีแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายภูธน สาระนันท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ เทียบสิงห์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายกิตตินันท์ บับพาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงสุนันทา แสงสังข์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงจิรัชญา บุตรเชียงคำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงกัญญามณี อินธิเสน

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงรัชเนศ นามบุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงธมลวรรณ มูลเมืองแสน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายพิชัย โอระนันท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุตรเพ็ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายปติวัฒน์ ไกรเขือนหมี

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงพัชราภา ชัยศร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงนาริศา บุญเกิด
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงอภัสรา บับพาน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงณัฐธยาน์ คล้ายบ้านกอก

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงพิมธิดา ดีรพันธุ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงปภาดา สมกิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงณัฐวดี แสงสังข ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๒๒
นางบุญช่วย พันธ์เเสนา

๑๐/๐๗/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๒๓
นางลาวัลย์ อุ่นเสนีย์

๒๒/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๒๔

นางสาวศิริรัตน์ วิภาวิน
๐๖/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงเบญจพา แก้วกัลยา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงประกายดาว สมนัส

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงพิมพ์นิภา เสาว์พันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงอริสา กองนางอ้ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงจันจิรา ดงแสนสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายธนภัทร บุตรเพ็ง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายพีรพล โพธิโคตร

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายเมฆา สานธิยางกูน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายอติชาติ รัตสุ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงชนัญญา นิลทศร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงภัสจิรา กีบจันทร์ดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงปานชนก ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงกฤษณา หมันมี

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๓๘
นางจินตนา หลานเศรษฐา ๗/๕/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๓๙
นางสาวเบญจมาศ คะอังกุ ๗/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๗๔๐
นายเรืองเดช เทอำรุง

๑๗/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายกชกร ท่อนจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายธนกร บุญดก

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายธนาวุฒิ คำภูจูม
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายวัชระดนัย ฮาบสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายสิปปกร ระดาดาษ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงชลธิชา วิชัยวงค์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อุ่นเบ้า

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงลักขณา บัวกอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงวิชญาพร ชัยศร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงสุชาดา บุญประโคม

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายกฤษณะ พรมวาส

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทาปทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายทรัพย์ทวี กำยาน

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายวุฒินันท์ ซาเหลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายโฆสนัฐ เจียมไพเราะ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงธนัญญา ราชโส

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงชญานี วรรณวัฒน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงนพชร กองนางอ้ม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงพิยะดา คำหงษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงภัทราพร อุ่นเบ้า

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ สาริกา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายเจตริน ร่วมใจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายวีรภัทร ศรีพรมษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๖๕ เด็กหญิงจันทรากานต์
ขันฉพัด

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุวรรณรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงนิตนภา แทนคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายดนุพล การบุญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายอัครพล ปาวะโก

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงกัลยา คำทองสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงกุสุมา แดงโสภา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงชาญานุช ศรีสุนนท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสมโชติวัฒน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงนันทกานต์ เจียตัก

้ ๊

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายกฤษฎา ก้งอินตา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายภูริทัต สาระนันท์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายเอกราช เกลียงกลิน

้ ่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงแก้วมุกดา บับพาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงกุลสตรี บุดดีคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงพูลศรี ถินบุญชู

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ วงค์แดง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ฤทธิมูลชา

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงลักษ์ศิกา ทองวร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงสิริภาส เสน่ห์ดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายสุทัศน์ รัตนเรือง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายสุวัฒน์ เขยไชย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงวรรณิดา บุดดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงอนุสรา โวเบ้า

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ร่วมใจ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงสุดาภรณ์ ไข่นุ่น

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงบุญธิตา ลาวินิชย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๙๒
นายคุณากร แสงสุวรรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงศิริขวัญ พานนนท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายวรโชติ วิเลิศรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงนันทกานต์ สีลาสม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงบุญญารักษ์ วงค์แดง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงมณทิดา สะแสงสาร

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงสิรินภา หอมเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงสุนิสา สาสิงห์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงทิพวรรณ พิเดช

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงสุนิภา เหล่าเสน

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๐๒
นายคุณานนต์ มูลอาสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๐๓
นายทักขพล สีจุมพล

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๐๔
นายวิทษณุ ไชยทองดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๐๕
นายศิวรา ศรีเห็มทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เขียนกัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๐๗
นางสาวจุฑามาศ พลสีดา

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงนุสรา ยามดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๐๙
นางสาวปริญญา พรรณขาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๘๑๐
นางสาววิมลณัฐ สิงห์บุตรดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๑๑
นางสาวสิริกัลยา สาลิคา

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๑๒
นางสาวอภิญญา สุขพุฒ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๑๓

นางสาวอัญธณา กองนางอ้ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๑๔
นายรุกษกร สายเสน

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ ถินรัศมี

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๑๖
นายโชคอนันต์ สำรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๑๗

นายทนุธรรม บับพาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๑๘
นายวรากร ฉลาดลำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๑๙
นางสาวนุชศรา คงชาติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๒๐
นางสาวเกษมณี ทองคล้าย

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๒๑

นางสาวอุบล มณีวรรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๒๒
นายศุภกฤต บับพาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๒๓
นางสาววาณิชา บับพาน

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๒๔
นายนนท์ธวัช อมคิม

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายอภิเดช เอียนไธสง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงเนติมา แซ่เจีย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงพรพิมล บุตรชาติ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงปนมณี ขุนแพง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงพนิตา แก่นคูณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงค์อักษร

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงรัตมณี วงค์อักษร

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงแพรวพราว ปถมาศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงมานิตา จิมไกรษร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงมณียา เคนหา

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงณัฐชนก จิมไกรษร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายธนดล นิรกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายกิตติภณ สิงห์งอย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขเกษม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายกฤติพงศ์ สุวรรณนุช

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายจีระวัฒน์ ศรีชมภู
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายเจษฎาพร นางิว

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายนันทวุฒิ เกรงอำนาจ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายพงศกร ผาลี

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายณัฐพล คุนาคม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายธวัชชัย กำทองดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายอชิตพล อินบุญญา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายอนาวิล เสนาศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายอุกฤษ ยางเครือ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายพิพัฒน์พล พ่อไชยราช

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายจักรภัทร แก่นการ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายอธิชา กำทองดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายวรวิทย์ แสนอุดม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงจินตนา วิลัยเกษ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ศิลปช้ย

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงนิลาวัลย์ แก้วสุกแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงชิตยาภรณ์ ดอนกวนเจ้า

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ มงคลเกาะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงสุจิตรา สารีคาร

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงอริสา กาละศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีท้าว

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงพรพรรณ หาลือคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงพิจิตรา ดงภูยาว

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงธารารัตน์ ศรีสุโข

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงปภัสสร หารือคำ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงชมพูนุท ใยแจ่ม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงวณิชชา กลินสุคนธ์

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายพงศกร มาศศักดา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายชาลิวัช กดอ่อน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายอาทิตย์พงค์ เหลาเงิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายวัชรชัย แสงสีบับ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายขวัญเมือง โลหะสาร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงปรียาภัทร อินบุญญา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงศิรินิภา นาคโสภณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายธนายุ โพเบียว

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายคงเนตร พิเคราะห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายชยพล จิตชัยสาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บางเหลือ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายครรชิต กำทองดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายนัฐภูมิ บุญนุ่ม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายณัฐนัย ราชโคตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เปรมประยูร

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายเตชินท์ แจ่มบุญมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายพงศกร พิมลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายศราวุฒิ ผลจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จูมศรีราช
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงปาลีรัตน์ ไพรบูรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงภัทรภา ดอนกวนเจ้า

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงฐิติมา สุทธิชัย

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลายเสือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงคณิสรา เอกประสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงวรัญญา หนูกิจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ ดาบรัมย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายพงศกร เสาศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงยุภา เจ้ยดวงดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เสาศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงชลธิชา บุคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงชญานิศ ยางวิเศษ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงชนาภา ไกยวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงชุดาพร พากเพียร

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายศรันฤทธิ

์

ราชสารี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายวรพงษ์ จอมเขียวมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ กล้าพยัคฆ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายศิริธารา ทองล้วน

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศาลางาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายธนกฤต เหม็นพูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เงินลุนปา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงกิตติมา ชนะสะแบง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงกีรณา เดชบรรทม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงอทิตยา จาบบุญมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงวิชญาดา แววคุ้ม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายธนพนธิ

์

เจียมไพเราะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๑๓
นางสาวพิมพ์มาดา โสภา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงจิรพรรณ ผลพยุง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงปลายฝน บุญแฮด

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงวัลวดี โคตรไกรษร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงญาดา สุบุญมา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ อุ่นแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ ศรีอ่อน

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายภานุวัฒิ ภักดีอำนาจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายธีรภัทร จูมสุพรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายอานนท์ ชาริโท
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงพรชิตา ขัวไชย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงประภาพร จันทร์ลือชา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายนฤเบศร์ หงษ์ทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายอภินันท์ ชาริโท
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงอริษา ลุนนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงปภัสสวรรณ สกิจขวา

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงนันธิชา พลธรรม

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงสุรัตนา นิระปะกะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงชนัดดา คำกลม

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงกรรณิกา โมลา

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงมาลิสา ลาซ้อน

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงชลิตา เจริญวัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงสุรัญชนา ชาคำฤทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงอรนุช ดีโท

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงหรรษมน ไพรปกษิณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงกัญญารักษ์ มุลเมืองแสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงชมภูนุช ชัยพานิช

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงวิรารัตน์ บัวพุธ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายธาดา สุทธิประภา

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ รัตนะคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงวรัทยา ปตตะเน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายศราวุฒิ นารินทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองรุ่ง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงนัชทชา วงค์แก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายศราวุธ แสงใส

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงพิกุล มิญญากากิ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงปานทิพย์ ทองสีดำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงบุญทวิกา วงค์สอน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายนพนันท์ แม้นพยัคฆ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายนนธวัช ศร๊ชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายพิสิษฐ์ ฮาบละคร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายเกียรตินันท์ พรมสาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายพิรุณ โพธิตะมาตย์

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงเกศกนก บะสุรินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงศศิธร ดีชูศร

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงศศินา เสียงอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เผือกสีบูรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงฐนิชา คูหา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงปณิฎฐา ชาวตระการ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงดวงฤดี แก้วศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายธณพงษ์ นางสิงอ้อ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงถิรพร ผาจวง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงพรธิชา ปยะนันท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงสิรินภา ฮาบละคร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงเพ็ญนิภา ขยันการ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงบุณยวีร์ ศรีขันแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงอาทิติยา ปาปะตัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายณัฐพล จันผา

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงปภาวดี หงษ์แก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงมุธิตา สาสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงจิตรานุช พิมพ์เสนา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงชลมาศ ทองวิเศษ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงประภารัตน์ แสงสี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา ทุ่มสุดใจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงโสภิตา ผาดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงมินตรา รักพรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงอนุชรา วงษ์สิมบุตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงจีรวรรณ ไกรจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงสุวิตรา วงเตชะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงพรพิมล ทันใจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงนำฝน คำชมภู

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๗ / ๑๖๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงโชติกา โวชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายธีรพัฒน์ สาธุพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงธารินันท์ ดำรงค์รัส

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๘๘

นางสาวจิราภรณ์ บุตรพรหม
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๘๙
นางสาวพัชรัตดา ศรีชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๙๐
นายสรวิชญ์ ชรินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๙๑
นางสาวสินจัย พงษ์สะพัง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๙๒

นายณัฐวุฒิ โพธิสาขา

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๙๓
นางสาวสุธินันท์ สีสมบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๙๔
นายไวพจน์ แก้วศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๙๕
นายสิทธิพงษ์ สอนสระคู

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๙๖

นางสาวศิริลักษณ์ ธานะราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงปรียานุช เมืองคุณงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยาคม เจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายไกรวิชญ์ เปล่งปลืม

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายภานุเดช รักษานวน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ กุดขุนทด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

เหง้าน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงดรุณี ศรีประไหม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงฐิดาพร ลีพรม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงนิโลบล ศรระวัฒน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงปาริฉัตร พันธ์คํา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงรุ่งนภา ฝายละสาร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงอริศรา ล้อมวงศ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงสันต์หทัย สอนสีดา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายภัทรพงศ์ วงศ์สา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงชาลิสา เครือนําคํา

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงนัทชวี แตรประสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ ฯ วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายเจษฎา จอมทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายชยาวุธ ต้นคำใบ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายซันยเดช พรมเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายชลนพัตร แสนสมัคร

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สาระแสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายธีรยุทธ หมืนแพน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายปารเมศ ทับเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายพัชรพล นาคเกิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายสุวิศักดิ

์

ศรีสุราช
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงณัฐกมล ชาติสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงนันทกานต์ เชือดวงผุย

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงเนาวรัตน์ สมบัติบาล

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงวรรณการ สุวรรณชัยรบ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงวิชชุดา ชุลที

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงสกาวดือน วงค์สอน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิศรี

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงกรวิภา ศรีสมบัติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายอิงครัตน์ ต้นเพชร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงพรรณิภา ริดพู

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงสุพัตตรา ชินคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายชานัน ต้นคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายพัชรพล นิละปะกะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายภูวานาท สกุลตาล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิทธิดา

๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดีบัวพา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายเอกพล บุญวิเทียน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงชนม์นิภา นาโม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงศิริมล นครพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงปรายฟา เหลืองอ่อน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายชัยวัฒน์ พันธ์คํา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงบุณยานุช เสนคํา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงนริศรา สอนเคน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงมินลดา สาระแสน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงพรกนก นิลแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงอทิตยา เดียวคำมา

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงธัญพิชชา แซ่ฉิน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ รินทร์ทุม

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๔๖๐/๒๐๔๙
นายประเสริฐ มิงคำ

่

๒๖/๐๖/๒๕๑๐

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๕๐
นายโภควินท์ คำภีระ

๑๕/๐๓/๒๕๑๘

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๕๑
นายสุนทร คำสวนจิก

๑๐/๐๙/๒๔๙๘

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๕๒
นายบัวกอง ทองสีดา

๒๒/๐๑/๒๔๙๙

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๕๓
นายประดิษฐ์ จิตธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๕๔
นางสุพิศ ไกรเพชร

๐๙/๐๒/๒๕๑๒

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๐๕๕
นางสาวนิภาพร คำโส

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๕๖
นางสาวสุภมาศ ชาคำหลอย

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๕๗
นางสาวถาวร จันทร์ศรี

๗/๐๘/๒๕๒๓
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๕๘
นางลำพึง ปญเศษ

๑/๑๑/๒๕๐๙
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๕๙
นางจุฑามณี เทพกัน

๑๑/๐๖/๒๕๑๙

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๖๐
นางทำเนียบ พิมมาศ

๑๘/๑๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๖๑
นางอรุณ จันแหล

๐๗/๐๙/๒๕๑๕

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงกาญจนา เปาปด

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๖๓
นายสีไพร สัพโส

๑๐/๐๘/๒๕๐๗
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๖๔
นายสุรชัย แสนเสน

๐๑/๐๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๖๕
นางไพบูลย์ แสนเสน

๕/๑๒/๒๕๑๗
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๖๖
นายบูรพา นิดเนตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๖๗
นางสาวศิริลัดดา สมใจ

๖/๐๕/๒๕๒๖
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๖๘
นางอรพิน สุระทัด

๕/๐๘/๒๕๒๘
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายคิมหันต์ ทาพรม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายจักรพงศ์ ปญหาผล

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายชยกร แจ่มเจริญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายธนกร บุตรดา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายธนากร ศรีเสริม

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายปฏิพล อุทัยแสง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายปยะนันท์ สู่สุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายภูพรินทร์ บุญประเสริฐ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายวายุ อินปนโย

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายสพล ชาวชอบ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายสิทธิโชค บุญเทียง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายสุพัฒน์พงศ์ จันทรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายอัครวิทย์ สิงสาย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ผ่องผาย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงกุลจิรา นำสงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงคคนัมพร ลิลาศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงจอมขวัญ ทองมา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงจันจิรา สิทธิไทย

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงจิราภา เกษศรีรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงชนาพร วงค์คำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงชุติมา ทามณี

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ชาวชอบ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงนงนภัส อุดมโภชน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงนภัสสร ไชยเดช

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงนันทภัทร เกษราช

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๙๔ เด็กหญิงพรรณนิตชาพร

ผาผ่อง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงมัลลิกา จูเทียง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงรัญชิดา อุมะชะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงวีระยา ใจชืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงสิริยากร จันทะรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงอรอนงค์ สักขาพรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงชลิตา ตุ่ยไธสงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายกิตตินันท์ พรหมยา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายประวิทย์ ศรีภูธร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายปุรณิทธ์ หนูดา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายอโณชา ผาผ่อง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายอภิศักดิ

์

ปาสานัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงกมลธิดา ลีลาศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา สุทธิ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภักดิรัก

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงนิภาสิริ พิมสิม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงพิชญานันท์ ประติบเลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เริมรักษ์

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงภัทรภรณ์ บูรพา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงวิภา มณีกรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงวรรณวิษา ภาวะดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงฟาพร จันทร์โฮง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ แฉล้มไธสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ สัจจะมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายณรงค์วิท หงษ์คำจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายอัษฎาวุธ ปองสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายอัษฎาวุธ ภิลัยวรรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงสุพัตรา ตาหมืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สีดำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายปาราเมศ ขึนกันกง

้

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายวทัญู เนตรกัณหา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงภัทรธิดา สร้อยดัน

้

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงจิรภิญญา หลินโนนแดง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ ขุนทะ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายวริทธิ

์

โพธิอ่อน

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายสุรชัย จักรโสภา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายอติเทพ สมไสยา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงสุนิสา สุทธิโสกเชือก

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงนิชา วงศ์หนีสา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายทินกร แก่นสา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายเกริกพล บาทอง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายโทวนิก สุวรรณศิลป

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายจิตติกร วรรณโชค
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายธิติพงษ์ นามรมย์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายนิติพัฒน์ เรียบร้อย

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายศราวุฒิ นาดประนิน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายสกลพัฒน์ นาอินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายทรงศักดิ

์

จินดา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายอัครเดช สหะไชย

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงเขมจิรา สุนทะโรจน์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ โคตะทัน
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงชนิภรณ์ อ่อนเหลา

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงชลธิชา แสงพิมพ์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงณิศรา นิลมิตร

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงพรธิตา ศรีสุธรรม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงรวิวรรณ์ บาทอง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงสุมินตรา ผิวสุข

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงอนัญญา พวงภู่

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายรัชภูมิ รัศมี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายเกรียงไกร ทาโคตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายวิทยา นามอาษา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายวินัย ทาโคตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงธัญชนก เฉยชัยภูมิ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงนันทนา ชืนตา

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายชลิต สมรูปดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายเกียรติภูมิ ยาตาล

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายชัยวุฒิ โคตะทัน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายนครชัย ชาญฉลาด

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายพีระทัด มหาวัง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายพีระพัฒน์ นิลมิตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงนันธิดา กลางนอก

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงปณิตา เสริมสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงพิมพิศา โวหารลึก

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงสุธาวดี บุราณสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงอารยา คูล้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายกฤตภัค นาแว่น

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สุวรรณเพชร

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายนิพล โคตรศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายมาโนชญ์ นาอินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายรณฤทธิ

์

โพธิทอง

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายวรโชติ หลงหนองบัว

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายวรโชติ เฉยชัยภูมิ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายสราวุฒิ มิงศรีเมือง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายอรรถชัย มุ่งแฝงกลาง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงกัลยา วิโรพรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงกาญจนา ทิพนัส
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงจิดาภา มหาวัง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงชมพูนุช พิลึกนา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ เงยไชย

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แก่นท้าว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายเกรียงไกร เดือนประโคน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายนัทธพงศ์ แสงพิมพ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ผุดผ่อง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายนัทพร สายขุน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงทิพวรรณ สายทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงเกษณี เสริมสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงจิตลัดดา ด่านหลวง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายดนุพล บุญบรรลุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงอัญมณี ศรีสร้อย

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายภานุพงษ์ สว่างเนตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายวุฒิชัย วันทะนา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๑๙๕ เด็กชายอรรถศิลายุทธ
หนูพุ่ม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงกำไล คุณธรรม

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงปทมา ชูเชิด

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงรุ่งตะวัน บุญหล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายจิโรจน์ โพธิทอง

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายวัชรกร โคตรศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงชวนากร โพธิศรี

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงตะวันฉาย ชุมจุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายพงศกร จันทร์ประสาน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โพธิทอง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายสรวิชญ์ มีบุตรดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงรัญชิดา ถาบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงวิชุดา นันทะเสนา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายวิชิตชัย แน่นอุดร

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงจริยาภรณ์ แก้วจันวงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงสุพัตรา มูลอุดม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายทินกร สันประภา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงเด็กหญิงนิราวรรณ

ทองบรรหา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงมินตรา ตุพิลา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงสุภาวดี ขามเผือก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายพงศ์เพชร วงชาลี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงจารุวรรณ จำปาหอม

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงอาทิตยา เนล้า

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายธนาทร ยิงยืน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายธวัชชัย เทพิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายบรรหาร อินทรสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายสราวุธ จาวหอม

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงแพรวมณี จรรยา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา ควรคำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงวรนุช ต้นศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มะริรส

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ ปททุม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายนันทวัฒน์ ธนะโชติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายบัญชา แก้วอัคฮาด

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายภูมิพงษ์ ยิงยืน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายระพีพัฒน์ บุญเลิศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายวัชรกร แพทย์กลาง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายศราวุธ สารบาล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา โง้นแดง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ อุปเทพ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงณาริสา สิมมาวงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ สิทธิชัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงนัทชา เพียเอีย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงสุพรรษา อุปละ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงอรอุมา บัวหอม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายจักริน ศรีเสริม

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายดนัย รักเสมอวงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายทรรศฏา ทันจาว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

สีอังรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายนนทวัฒน์ แสดง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีสร้อยพร้าว
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายนันทพงค์ อุปชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายนิกร ปานะวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายพิชัยยุทธ วงษาเสน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหมือนประโคน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงแก้วตา บุญกว้าง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงจรินยา ทาละมน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงจีรนัท นำสงค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงดวงกมล ทันจาว
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ หนุดทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงนิตนันท์ แซมทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงนิภาพร แสดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ เพียสุระ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงปนธิดา แก้วใสงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ ใจธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายพูลมิพัฒน์ สมบัติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายภานุวัต หากันได้
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายมณฑกาล วงค์คำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายศิวกร แสนซ้ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายศุภกร ด้วงชรา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายสรวิชญ์ สีอังรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายสรวิศ ศรีเสริม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ สรรพวุธ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายอภินันท์ ภูผาสาท
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายอิทธิชัย โวหารลึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงภาวิณี แสนราช

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงลักษิกา จาวหอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ สายศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงวิภา เรืองสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงศศิมาพร คำจุมพล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ดอนเส

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงสุจิตราพร ธนะโชติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงอภิชญา กำดา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงอริสรา อ่อนจงไกล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

อินทรสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงนัณทวิกา บัวศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงหวานใจ บรรจง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายชนะภัย ทีสุ่ม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงญารินดา แก้วชัยยา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงศิรินนา นิจกรรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายศุภกร เทียนศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายศรายุทธ พลเยียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงสุชาวลี นำสงค์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ ยิงยืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงรัติกานต์ วิเศษศิลป

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายเจนภพ จันทร์ดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายทนงศักดิ

์

ประทุมทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงทิพพรัตน์ โง้นแดง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

ก้อนวิมล
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายชัยตกานต์ พงษ์สิทธิศักดิ

์ ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายธีรเทพ สุขภูวงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ประชาสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ เพ็งเภา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงดุษฎี ปนยารชุน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงประภัสสร สมแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงพรวิภา ศรีคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายนรากร กันญารัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายปรีชา วงค์คำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๐๓
นายภัทรศกร พาอาษา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายศราวุธ ศรีสวาท

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายศักดา คนเพียร

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายศุภชัย วงศคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ประมัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายอนุชา รางวัลดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายอาธิราช ธงอาษา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงกนกอร ตุตะเวช

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงชไมพร ญาติสังกัด
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงชลธิชา สวัสดิพาที

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงพนิดา โง้นแดง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงพิยดา พลเยียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงแพรวา เพ็ชรพลอย
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงรัชนี โพชะนัง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงสุพัตรา บัวหอม

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายคมสัน พลทราย

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายณัฐกาล โสดาดิตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๒๐
นายพงษ์ศักดิ

์

สมบัติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๒๑
นายปติพงศ์ แสนสมบัติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๒๒
นางกัลยา พิมพ์สมแดง

๐๔/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๒๓

นางสาวขวัญฤทัย ไชยศรี
๒๐/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๒๔
นางจิราภรณ์ หลักทอง

๐๕/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๒๕
นายธนศักดิ

์

ชุณห์ประไพ
๓๐/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๒๖
นายนิยม โสมล

๒๑/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๒๗

นางสาวปวีณา บุญเกิด
๑๗/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๒๘
นายภานุวัฒน์ ชะยุมาตร

๑๒/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๒๙
นางวาสินี อุดมแสน

๐๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๓๐
นายศราวุฒิ แก้วอาจ

๑๗/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๓๑

นายอภิรักษ์ ยิงยืน

่

๒๔/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๓๒
นายอิทธิพล ยาทองไชย

๐๑/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายกัมพล คำพาขาว

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายจีระศักดิ

์

จรัสสัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายชวกร สาขา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ปองเขต

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายภุสชิสะ ราชโส

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายภานุพงษ์ สุทธิธรรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายอรรถพร พฤฒิสาร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงเกษวดี ชูรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงภิญญดา กาติบ

๊

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงมุทิตรา ราชโส
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงรัตติกาล จูมจะนะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงวิลัยวรรณ พรมรักษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงศรประภัส ราชโส

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงอรพิน ราชป
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงพรทิพย์ คืดนอก

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายพิทวัส สุวรรณไตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงวรรณิสา คล่องแคล่ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงธนาพร ลับจุลพล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายธำรงศักดิ

์

กอบการ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วกิง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงสายฝน บุญเข็ม

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายชัยวัฒน์ บุตรละคร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายณัฐพงษ์ โอระนำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายณัฐชนน รักษาวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายธนากร คล่องวิถี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายอรรถธิศักดิ

์

ใยสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โจมพลอย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายธนกฤต พิมพ์บุบผาชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายอุเทน ศรีสุธรรม

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงนิชาภา ราชโส

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงวนิดศรา ดวงกุลสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายภาณุพงษ์ ยาวะระ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายพิพัฒน์ ดีนิล

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายเจษฎา นามม่วง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ จักรโสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงสุธิตา ไชยสงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายชัยชนะ ต้นคำใบ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายนพรัตน์ คตชัง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายยุทธนา ศรีชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงสาวิตรี ดวงกุลสา

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงวรรณวิษา สุยะราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงชลธิชา บุตรดีวงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงยาหยี วิสูงเร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงดวงฤทัย ดีนิล

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ อบคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พระหันธงชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงสุนัน ปญญาดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงสุวิมล หนูช่วย

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายอนุรักษ์ ธรรมชาติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายอานนท์ ขันทะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ต้นคำใบ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายธนิก จันแหล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงชุติมา นิลเนตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงสุธิดา โสภาพร

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายวรากร ดวงตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงเกตุสุดา วารีบ่อ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงชนิพร เจริญมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงอรอุมา โสภาพร

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงเมทิกา ปอนศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงศุภิสรา รักบุญ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงอนุธิดา แก้วประโคน
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงจินดาพร สุพร

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงกัลยกร คล่องแคล่ว

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายอมรเทพ สิงหาเขตร์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายวริทธิ

์

บุญรักษ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ รักษานนท์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า

คล่องแคล่ว
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงศศิธร นามสุโพธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายชิติพัทธ์ นาตุ่น

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงอาภัสรา บุญรักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงจินตพร นุพรม

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงจุฑาธิพดิ

์

ยุพงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เสียงลำ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายภัทรพล ทองแสง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายอนุชิต จันทะสุทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายอนุชา จันทะสุทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายชัยวัฒน์ ซองชะยา

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายเกิดบุญ สมตัว

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายครรชิตพล พิมพ์ชัยศรี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายชัยมงคล อุปพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายปยะ คนเพียร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายพงศ์พล ศรีหาวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายพรสวรรค์ คนเพียร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายรพีภัทร์ จันทราชา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายวุฒิชัย สุพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงชาณิดา ศรีชัย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงธิตินัดดา สิงห์ขัน

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงปณิตา ตรีรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงภัทรธิดา สมบูรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงภัสราพร นาจันทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงมณีษา แสวงแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงรสิตา ภูมิลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงลลิตา เข็มพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงวราพร สุวรรณชัยรบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงอภิญญา แก้วดี

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงณัฐชาพร ศรีหาวงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงรุจิรา คล่องแคล่ว

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายสุภากร ไชยนาน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายฌานิช ชาลีปะทัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายณัฐชนน แสนโคตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายบัวเงิน คนเพียร

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายวีรวัฒน์ แสวงแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงวิไลรักษ์ ลุนโท

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายภัทรพล มโนรังสีมรกต
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงฐิตาพร ใจดี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงธิราญา ศรีลำไพ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงนพรัตน์ เทียนปญจะ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงปณิตา บางเหลือ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงวราพร ไตรทิพย์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายรัตนพล กดอ่อน

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายมีฤทธิ

์

ส่งสุข
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายปณณวรรธ บุญธรรม

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายชูเกียรติ ธิวะโต

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงพัญชลิน พรมสุริย์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงกัญญาภัค นาโสก
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายวีรภาพ โทสวนจิตร

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ลาวัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายจักริน จูมสุพรรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงอรัญญา ศรีดาหลง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๕๒
นางอัญชลี เหลาสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๕๓
นางสาวนฤมล โคตรสุวรรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๕๔
นายพิสิษฐ์ ทันจาว ๑/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๕๕

นางวรัชฉรา แก้วกํณหา
๕/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๕๖
นางวรุณยุภา ดีสีแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ผาบุตร

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายสิรวิชญ์ กิติยวงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ลองคำ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายฐาปนา พลยศ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงปริตา บุตรละคร

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงนัฐชญา ทะวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงอาภาพร โคตรภักดี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงสุธิมา บัวพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๖๕
นางสาวชรินรัตน์ โทอะรัญ

๓/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงวาธิตา รักเสมอวงค์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แก้วดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายจักริน บุตรสิงห์คำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายอัครพนธ์ เนาวราช

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงณัฐริกา ปดธรรมวงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงประกายแก้ว

นำสงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงทักษพร นำสงค์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงปวริศา จันทร์ดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงวิภาวี ศรีเสริม

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ลือชาพูล

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงวิภาดา ศรีเมฆ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร คำภูเงิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงนิชกานต์ พุทธดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงปรายฟา หล้าโท

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงยุวภรณ์ ประเสริฐสังฆ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีอาจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายสนธยา วงค์คำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงครีม โง้นแดง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายอนันต์ คหาปนะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายธนาวุธ เปยมปุก

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายจีระชาติ กำดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ถารัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงพรชิตา ศรีเสริม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายภุชงค์ แสงจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงวรัญญา พลละคร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายปรัชญา คำทา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงนัฐชญา ช่างกุดเวียน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายณัฐพงศ์ อุตวงษา

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายถิรพิทย์ พิศอ่อน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายภูบดินทร์ สุภผล

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายอลงกรณ์ ทานาลาด

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายธรรมปพน วิดีสา

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงประภัสสร ช่างกุดเวียน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงปวริสา ไชยวังราช

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญมาลี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงนภสร บุตรแสง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงมธุรดา ไผ่ตาแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงศศิกานต์ พวงมาลา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงวรัณยา ศรีเหลียมงาม

่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๕๐๕ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
รักชาติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงพรพรรณ ขุมผล

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงเกวลิน ใยวังหน้า

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายสิทธิพล เสนจันตะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายอิทธิกรณ์ ชัยสมภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา

บ้านหนองไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงวารุณี ซีแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า วัดนาตาล  

สน ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ ไกยะษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า วัดนาตาล  

สน ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงธันย์ชนก วงค์อินอยู่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า วัดนาตาล  

สน ๔๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงนิรัชพร วงศ์ศรีชา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า วัดนาตาล  

สน ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงขวัญใจ สังควัน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า วัดนาตาล  

สน ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงวณิชยา ปพิมพ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า วัดนาตาล  

สน ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงขวัญข้าว ศิริฟอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า วัดนาตาล  

สน ๔๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงนรีพร ยะพลหา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า วัดนาตาล  

สน ๔๔๖๐/๒๕๑๘
นางสาวคำผอง มิงเมืองไชย

่

๐๙/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๑๙
นางบรรทม ยะพลหา

๑๒/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๒๐
นางสุมาลี พิชัยคำ

๐๖/๐๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๒๑

นายเจษฎา มาตราช
๒๑/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๒๒
นายวัชรชัย สท้านอาจ

๑๒/๐๔/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๒๓
นางสาวธันยนันท์ กองเพชรทวียศ

๑๙/๐๙/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๒๔
นางสาวปยฑิฎา นาคคูบัว

๑๔/๐๕/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๒๕

นายวีระศักดิ

์

สัพโส
๑๗/๑๐/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายณรงค์เดช กงแก่นทา

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายนรวีร์ ภูบึงดำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายธนูปกรณ์ เพียตัวผู้

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายอนุชิต วงศ์เครือสอน
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายทีปกร ดอนเมืองพรม

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายพงษ์เดช วงศ์อินทร์อยู่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายธนพล ใยลีอ่าง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายลัทธพล กุลสอนนาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายภูวนาท ไกยะสา

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายกฤตพงษ์ สูญราช

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมงอย

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายยุทธนา คันทะนาด
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายกองพล เกตุกฤตย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายนิลพัฒน์ เชือคมตา

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงพรรณวดี มานันที

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงพรประภา รัตนพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงพัชรี ศรีชัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงฐิติวรรณ นาโควงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงพิชญาภา นามตาแสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๓ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงฐิติวรดา ยะพลหา

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงหทัยกานต์ วงศ์อินทร์อยู่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงจงกลณี งอยจันทร์ศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงนราวัลย์ ฮ่มภูงอย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงชฎารัตน์ ปามี

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงอรัญญา ฝอยลามโลก

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงเนตรชนก ฮังชัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ บำรุงธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงสุพิชญา งอยภูธร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงทาริกา ฮ่มภูงอย

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงมัสติกา กุลสอนนาน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ แก้วสุวรรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงยวงจันทร์ มานันที

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงณัฐรีย์ งอยภูธร

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ผาลือคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายพลธวัฒน์ บุตรแสนคม

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายศิษการ นามสงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายภูวนัตถ์ นามศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายธนพล ศรีชมภู

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายสุวิจักษ์ ปญญาประชุม
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายพงศธร วงศ์อินทร์อยู่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายธีรภัทร์ กุลสอนนาน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายขจิต ปามี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายปองคุณ เภาโพธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายรชต วงค์ตาพรม

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายพันเกียรติ อ่อนจงไกร

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายทศพล วงศ์อินทร์อยู่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายจิตรเทพ วงศ์เครือศร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ทันไธสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงอารีญา กุตเสนา

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ดวงพินิจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงเนตรอนงค์ จุมพลน้อย

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงสุกัญญา เหลือผล

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงชลธิดา แก้วคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงเปรมวดี ดรขวา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๔ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงพรนภา ยอแสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงวนิดา คำชมภู

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงชนิตา ฮ่มภูงอย

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยวังราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงสิริพักตร์ รานอก

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงธนิตดา พลสว่าง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงเกษร พรมเภา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อ่อนจงไกร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงสวรรยา วิดีสา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายวรวิช กุลสอนนาน

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายสมพร งอยจันทร์ศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายมาใหม่ งอยภูธร
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายกิติตวินท์ ไกยะษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายชนิตพล งอยจันทร์ศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายอัมรินทร์ นามตาแสง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายโชติรัตน์ แดนรักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายธนากร สีคำมูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายสราวุฒิ อดิศักดิศิริกุล

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายนวมินทร์ เพชรไพร

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายนัทธพงค์ ฮวดคันทะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายอรรคพงษ์ มะโคตรสา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายอนันตพล กองสีสังข์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายศรราม งอยจันทร์ศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายธนโชติ ศรีสมรักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายอนันตชัย เกตมอญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายนันทวัฒน์ บุตรโคตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายอัคคเดช พืชศิลา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายทศพร อ่อนจงไกร

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายณัฐพงษ์ จำปาม่วง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงจินดารัตน์ แสนพงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงฐาปนี งอยจันทร์ศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงกมลเนตร วงศ์อินทร์อยู่
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงรมิตา โชติมุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ แก้วอุ่นเรือน

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงสุกัญญา ยะพลหา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงจินห์จุฑา อินทะสิทธ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงสุรีภรย์ เคะนะอ่อน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงแก้วตา เผ่ามณี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงปาลิตา แสนบรรดิษฐ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีบุญเรือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงนภาพร กาแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงพรนภา ปามึก

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงชลธิชา อวนพล
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงสุธิตรา แง้นาเหนือ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงชโรชา ญาติธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงหัสยา ลีทนทา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายพงษธร งอยภูธร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายศุภกรณ์ งอยผาลา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายอดิเทพ แท่งทม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายวัฒนชัย พิชัยคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายจักรกริช ยะพลหา

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายอุเทน งอยกุดจิก

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายอนันต์ สายสุพรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายณัฐพล พลธรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายสุทธิภัทร ขันบรรจง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายพงศ์พัทธ์ นีอำมาตย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายหัสดิน มุงคุณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายภราดร จักรบุดดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายโยธิน ศรีคราม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายอนุกูล ใยวังหน้า

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายสราวุฒิ ฮ่มภูงอย

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงอำภา คำลือฤทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์สีดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงปรียารัตน์ งอยภูธร

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงฐิติพร อ่อนจงไกร

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงธิดาวรรณ ตะวันคำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงพนิดา งอยปดพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงณัฎฐริณีย์ นามโฮง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงไคริกา ลาสแดง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงพิสมัย ภูบึงดำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงพจนา ชัยขันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงประวีณมัย ไชยบุญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงมัลลิกา ยางธิสาร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงนัทน์ ยาษาไชย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงรัตนา บุ้งเจาะบาง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายทนงศักดิ

์

มุงคุณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายสุภกรณ์ จิปอมจา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๕๗

นายธนดล คำภูษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๕๘
นายธนันชัย ทิพจร

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๕๙
นายอมรเทพฤทธี

์

แก้วจิตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๖๐
นางสาวกัลย์สุดา งอยภูธร

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๖๑

นางสาวดวงนภา ฝอยลามโลก
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๖๒
นางสาวทานตะวัน กันภัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๖๓
นางสาวธารทิพย์ ปาเขียว

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๖๔
นางสาวนาราภัทร ผงงอย

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๖๕

นางสาวนุชนภา ทราบรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๖๖
นางสาวพนิดา งอยปดพันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๖๗
นางสาวพรรพษา เภาโพธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๖๘
นางสาวยุพารัตน์ สุวรรณประทีป

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๖๙

นางสาวสไบทิพย์ จิปอมจา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๗๐
นางสาวสรวงสุดา นันศรีทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๗๑
นางสาวสาวิตรี มุงคุณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๗๒
นางสาวอริศรา งอยภูธร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๗๓

นายเจษฎา ไขศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๗๔
นายทักษิณ วงศ์อินอยู่

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายธีรพัฒน์ เภาโพธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายฤทธิพร ใยวังหน้า

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๗๗

นายวิษณุกรณ์ แก้วกัญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๗๘
นายอรรคเดช ยากันจา

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๗๙
นายอาทิตย์ งอยแพง

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๘๐
นางสาวกรกมล งอยผาลา

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๘๑

นางสาวเนาวรัตน์ วงศ์อินทร์อยู่
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๘๒
นางสาวพรนภา งอยปดพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๘๓
นางสาวรัชนี งอยภูธร

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๘๔
นางสาวรุจิรา เคนทวาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๖๘๕
นางสาววัชราภรณ์ งอยปดพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๘๖
นางสาววีรดา วงศ์ชาชม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๘๗
นางสาวศศิกานต์ พรมน้อย

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงสุชาวดี บัวชุม
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๘๙
นางสาวอภิญญา ลาวงศ์เกิด

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๙๐
นายทศพล งอยผาลา

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๙๑
นายธนากรณ์ พิมพ์ภูคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๙๒

นายธีระพล งอยภูธร
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๙๓
นายปกรณ์เกียรติ จิตนอก

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายวชิระ ไชยวงศ์จันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๙๕
นายวรวิช แก้ววิหาร

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๙๖

นายศักดิสิทธิ

์ ์

งอยแพง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๙๗
นายสิทธิพร วงษ์บาตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๙๘
นายสุทธิพงษ์ โสภาพงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๖๙๙
นายอนุศิษฏ์ เต้าปอม

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๐๐
นางสาวนริณี บุญเรืองจักร

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๐๑
นางสาวปาลิตา นุ่มอนงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๐๒
นางสาวรินราณี ศิริฟอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๐๓
นางสาวศิรินยา งอยจันทร์ศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๐๔
นางสาวษุภากร ศรีกุลคร

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๐๕
นางสาวสลิลทิพย์ บาลโคตรคุณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๐๖
นางสาวเสาวลักษณ์ พันยะศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๐๗
นางสาวอลิศา งอยภูธร

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๐๘
นายจิรภัทร คำนวนดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๐๙
นายจิระพันธ์ เภาโพธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๑๐
นายณัฐวุฒิ พังแสงสุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๑๑
นายปฏิพล พรมเภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๑๒

นายสิรวิชญ์ ขันบรรจง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๑๓
นายอิทธิพัทธ์ ผลาผล

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๑๔
นางสาวณัฐสุดา งอยผาลา

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๑๕
นางสาวธัญลักษณ์ วิดีสา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๑๖

นางสาวใบเตย แก้วกรด
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๑๗
นางสาวปนัดดา จิตอัคคะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๑๘
นางสาวปนัดดา พรหมสาขา

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๑๙
นางสาวประทิมทิพย์ พิมพ์ทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๗๒๐
นางสาวพัชราภรณ์ เกษศิลป

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๒๑
นางสาวมลิวัลย์ งอยจันทร์ศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๒๒
นางสาวสุภาวดี งอยภูธร

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๒๓

นางสาวสุมิตตา นามวงศ์ชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๒๔
นางสาวอนงค์รักษ์ พิมพ์แพง

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๒๕
นางสาวอมรวรรณ ลาวงศ์เกิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๒๖
นางสาวอรพรรณ งอยแพง

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๒๗

นายทิชานนท์ ศรีทิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายธีรเดช งอยภูธร

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๒๙
นายนันทกาล กวนโท

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๓๐
นายสรจักร บุญเรืองจักร

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๓๑

นายอติเทพ เหลาแตว
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๓๒
นางสาวกมลรัตน์ งอยภูธร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๓๓
นางสาวกาญจนา อวนพล

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๓๔
นางสาวเกศสุดา ลาวงศ์เกิด

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๓๕

นางสาวปรารถนา จิปอมจา
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๓๖
นางสาวปรินญา เคะนะอ่อน

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๓๗
นางสาวปานตะวัน ศรีทิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๓๘
นางสาวปาลิตา ไชยเชษฐ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๓๙

นางสาวพรพรรณ งอยภูธร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๔๐
นางสาววรนุช ชัยวารี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๔๑
นางสาววราพรรณ ขวัญเรือน

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๔๒
นางสาววิรัชญา ปลวย

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๔๓

นางสาวสุภลักษณ์ ลาวงศ์เกิด
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงณิชาภัทร รามคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๔๕
นางสาวดวงตะวัน นีอำมาตย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๔๖
นายสุรวินท์ ถินวัลย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๔๗

นายจุฑาวัชร พิชัยคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๔๘
นายพัชรพล งอยจันทร์ศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๔๙
นางสาวฉัตรชนก กุลสอนนาน

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๕๐
นายคงกพันธ์ เชือคำฮด

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๕๑

นางสาวพาทินธิดา พรมเภา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๕๒
นางสาวภาวิณี มุงคุณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๕๓
นายพรสวรรค์ ยาสาไชย

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๕๔
นายอิทธิมนต์ กุลสอนนาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๗๕๕
นางสาวชนิกานต์ มุงคุณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๕๖
นายสิทธิพร ปามี

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๕๗
นางสาวกิตติยากรณ์ แก้วสอนดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๕๘

นางสาวสุพัตรา ดงจำปา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๕๙
นายเสกสรรค์ ฮ้มภูงอย

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงเบญจพร หลอมโสม

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๖๑
นางสาวเจนจิรา กวนโท

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๖๒

นายทนงชัย มุงคุณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๖๓
นางสาวนิตยา หลาบโพธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๖๔
นายศิวกานต์ จิปอมจา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๖๕
นางสาวกานต์ดา บุญยิง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๖๖

นางสาวเพชรรัตดา ลานามแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๖๗
นางสาวพัชรินทร์ เดชปองหา

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๖๘
นางสาวอทิตยา มุงคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๖๙
นางสาวรุ่งนภา แก่นนาคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๗๐
นางสาวอมรทิพย์ งอยผาลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๗๑
นางสาววริษา เสนาอินทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๗๒
นายปราโมทย์ วงศ์อินทร์อยู่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๗๓
นายดิษย์ชัย แก่นท้าว

๐๕/๐๒/๒๕๐๙
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๗๔

นายพัฒนา มานันที
๑๑/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๗๕
นางสาวสุชญา พรหมดา

๑๖/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๗๖
นางอรุณวรรณ งอยผาลา

๐๔/๐๕/๒๕๐๒
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๗๗
นายอาทิตย์ บัญชา

๑๑/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงนริศรา วงศ์บาตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ วัดม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ บานกลีบ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ วัดม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงจิราพร กุลสอนนาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ วัดม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายณัฐชนน บัวขำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

เคะนะอ่อน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายกฤษณพงษ์ งอยปดพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายอนุชา งอยผาลา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายนาวิน งอยแพง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายกรกฤต กลยนี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายสุภัทรพงษ์ ปามี

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุตโม
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายอลงกรณ์ งอยภูธร

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายอภิเสก พิมพ์แพง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงพรสวรรค์ งอยภูธร

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงกมลชนก งอยแพง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงสุกัลยา ปามี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงวีรัชยา วิดีสา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงดากานดา ยาสาไชย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ หล้าหิบ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทาวังราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงปรัญญากร ธรณี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายคุณอนันต์ กลัดเพชร์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายชยากร ชัยพรม

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายพิรัชน์ คำโส

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายวันวลิต บุญมี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนืองอุดม

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ มนทิพย์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงบุษราคัม พรมลา

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายสุริยา พูลเพิม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ งอยแพง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๔๖๐/๒๘๐๙
นายสถิตย์ หมายมี

๐๗/๐๕/๒๕๑๒

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๑๐
นางสุมิตรา ผาใต้

๒๕/๐๙/๒๕๐๗

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๑๑
นางทองมี ยอดบุรุษ  กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายปรัชกร จันทรมนตรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๑๓

นายจรัสพงศ์ คำเพชร
๒๐/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายภานุพงศ์ ผาด่านแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๑๕
นายไพฑูรย์ แก้วกิง

่

 กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๑๖
นายทักสิน คำตังหน้า

้

๒๐/๑๐/๒๕๑๐
กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๑๗

นายถาวร พาชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๑๘
นางสะอาด ธรรมคำ

๐๙/๑๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายณัฐพล นูวิเลิศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงโยธกา ผาด่านแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โต๊ะชาลี
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๒๒
นายดนุพล พลราชม

๒/๐๑/๒๕๒๙
กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๒๓
นายวัฒนา ศูนย์ศร

๑๔/๐๘/๒๕๐๗

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงวันอภิเษก แก้วพิกุล

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายก้องภพ แสนดวง

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายณัฐพล สุระศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายธนภัทร จำปามูล

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายธนากร กลินกุหลาบ

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายศิลารมย์ มะลิทอง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงดุสิตาภรณ์ เลาะไทสง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงอริสา ประชุมชัย

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญประกอบ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๓๓
นางสาวพัชริดา ไกยะฝาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๓๔
นางสาววริศรา หลาบโพธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๓๕
นางสาวสุนิสา มูลสาร

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๓๖

นางสาวอรวรรยา ธนะคำดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๓๗
นายชญานนท์ ธรรมซองเมือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๓๘
นายภาณุ กลัดเจริญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๓๙
นางสาวปรียานุช หลาบโพธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายณัฐพล หล่อนสิว

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๔๑
นายนนทวัฒน์ จันทะพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๔๒
นายชาคริต พลราชม

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๔๓
นายธนศักดิ

์

หารคำอุ้ย
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๔๔

นายปรมินทร์ แสนธิจักร
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๔๕
นางสาวกรพินธุ์ พันธุ์แก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๔๖
นางสาวกัญชลิกา สายบัว

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๔๗
นางสาวจันทร์สุดา ยาทองไชย

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๔๘

นางสาวชญาณี คำภูษา
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๔๙
นางสาวณัฐกานต์ ศรเหลือง

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๕๐ นางสาวพิมพ์ประกาย
วงค์วรรณศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๕๑
นางสาวรามนรี แสนธิจักร

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๕๒

นางสาวลลิตา แก้วมะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๕๓
นางสาวอรวรรยา ผลานิสงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงอภิษฎา คำโสมศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๕๕
นางสาวนันทิดา ยางธิสาร

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๕๖

นายปริเยศ สุขแจ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๕๗
นายรุ่งจรัส วงศ์ตาผา

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๕๘
นางสาวพัชรินทร์ ไขสีดา

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๕๙
นางสาวศิราณี ผาด่านแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๘๖๐
นายณภัทร ศรีคำมุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๖๑
นายเจษฏากร พิมพ์แพง

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๖๒
นางสาวพัชรพร เทพมินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๖๓

นางสาวลลิตา มนต์อินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๖๔
นายพุทธชาติ สมศรีแพง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๖๕
นางสาวพัชรินทร์ แก้วกิง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๖๖
นางสาวภาวิณี อุปถานา

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๖๗

นางสาวอินทิรา จันทร์หัวโทน
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๖๘
นางสาวทิตาวีร์ จักรหล้า

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๖๙
นายสงกรานต์ มูลสาร

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๗๐
นางสาวรุ่งตะวัน เพ็ชรวิเศษ

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๗๑

นายจีรโรจน์ ยางธิสาร
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๗๒
นายสราวุฒิ ยางธิสาร

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายกฤษกร ชัยหน้า

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายกวินทิพย์ ฐานพรม

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายพีรภัทร หล่อนสิว

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายศักดิดา

์

พรมภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำตังหน้า

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงอภิญญารัตน์

ฐานพรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงสุชาดา โยมเงิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงสุกานดา สุภาทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงรัชณีวรรณ พรมเชษฐา

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงอัจฉราภา แสนสอน

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายรัฐภูมิ นวลคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายศราวุฒิ ทะลุนลัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บัวทะราช
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายจิรายุทธ จันทร์เปงผัด

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายณัฐนันท์ สีสด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายธีระวุฒิ คำตังหน้า

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงอริสา โยมเงิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงอัญชลี เครือคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงอารียา สีนำอ้อม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงณปภา ฐานพรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงปาริชาติ ชัยศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงอริสรา จันทีเทศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงจิรภา บัวอ่อน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ฐานพรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ วัดสว่างโพนทอง  

สน ๔๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายขวัญเมือง ทาศรีภู

๑๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายวรเวช มาลาศรี
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายเมษา อยู่สำราญ

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายธีระวัฒน์ ผาใต้

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายศุภกิจ จิตตุนัง

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายเจริญทรัพย์ ไพรนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายศราวุฒิ คำตังหน้า

้

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายสายสมร พูลิพัน ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายสุรยุทธ์ พุฒซ้อน

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ ทาศรีภู ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายจักรพงศ์ วงคะสุ่ม ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายธนาคาร แก้วมะ

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงณิชาพัฒน์ ผาใต้ ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงพิชณ์สินี ฮ่มปา

๒๕/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงกนกอร หาสุข ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงอภิชยา แก้ววิเศษ

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงอรจิรา นาฬเกร์ ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงศศิวรรณ ผาใต้ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงกมลนิตย์ พีระธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงอนามิกา วงศ์เครือศร

๒๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงปานฤดี แสงวงค์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงณัจฉรียา หล่าชาญ
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงรุ่งวิตรี ศรีจันทร์ ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงวรนุช ผาใต้

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อุปสรรค์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ชาลีมุ้ย ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงอนัญญา แสงตา

๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายวชิรโชค วงศ์เครือศร

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายเจตนิพิฐ ฤทธิขันธ์

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีบุญโฮม
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายวรายุทธ จัตุชาติ

๑๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายวรเมธ ทาศรีภู

๑๒/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายศิวกร วงษ์ม่วย ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงอัมรินทร์ ผาใต้ ๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงสุนันทา ผาใต้ ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายธราธร วิริยะวงจันโท

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายณภัทร โฉมงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายพิฆเนศ รักสุทธี

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายศรชัย อ้มพรม

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนสุริวงค์
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายโรจนธร ขันธรักษ์ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๓๘
นางสาวเนตรนพิศ คตจำปา

๒๓/๗/๒๕๒๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๓๙
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเชษฐา

๑๗/๒/๒๕๒๕
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๔๐
นางสาวธัญชนก จันทะนาวงษ์ ๒/๕/๒๕๑๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๔๑

นางอาริยา เขียวรัตน์
๑๕/๒/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๔๒
นางนัฏชิญา อินาลา ๒/๕/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๔๓
นางสาววรพรรณ โยตะสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๔๔
นายจันทร์ประเสริฐ รมราศรี ๖/๙/๒๕๓๗ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๔๕

นายกิตติภูมิ ราชวงศ์ ๗/๖/๒๕๓๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายเพียงขวัญ อาริภัณฑ์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายอรรถกร อาดัม

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายปยวัฒน์ ดวงผุยทอง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงกณกวรรณ คำฟก

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา

วัดทุ่งมนศิริพลเมือง
 

สน ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายภูริทัต เพชรวิสัย

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์สมุทร

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายก่อเกียรติ แก้วหล่อ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายพีรภัทร บาลี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงคีรยา วงษาหาราช

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา

วัดทุ่งมนศิริพลเมือง
 

สน ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงภัทราพร คำลือ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงปยะภรณ์ หนูเข็ม

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา

วัดทุ่งมนศิริพลเมือง
 

สน ๔๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงไอลดา เอกตาแสง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ทะนะบริหาร

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงศิศิวิมล แก้วหลักคำ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายปริญญา ดุ้งกลาง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงวรนุช ศิริสุวรรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายอรรถพล นามนนท์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา

วัดทุ่งมนศิริพลเมือง
 

สน ๔๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายพลวัต คำเกิด

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายธีรพล แก้วสะเทือน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายณัฐภูมิ ทองมูล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงอลิชา อุดทุม

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงกานต์ธีรา หูชัยภูมิ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงธารารัตน์ ทองอะนันต์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เต็มทับ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงธัญญาพร อ่อนศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงสุนิสา วัณโน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงเสาวภา ขจร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงสุธิตา ทะนะบริหาร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงสุธิชา สุขลุน

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
วัดทุ่งมนศิริพลเมือง

 

สน ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายนนทพัทธ์ ภูกองไชย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สุนาโท
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายพลกฤต แก่นท้าว

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายภคพล วันทยา

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายภูฟา สุวรรณสุข

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงณัฐนันต์ กาดำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงธนัชชา พรมวัง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงพันธิตรา อุตส่าห์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงวาทินี เรืองนุช

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงสุธารัตน์ หอมจำปา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายชุติพนธ์ อุทุมภา

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายดนัย เพ็งทองหลาง

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายดนุสรณ์ ทองบุญธาตุ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายธนาเทพ ลือชาพูล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายพัสกร พิลาบุตร

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายสิปปกร ธนูสา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายหัสดิน ปุยวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงเกศิณี จิตรธรรม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงชนิดาภา แสงชาติ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงนิศากร วงมะลี

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงปสุดา แผนพุทธา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงพรมนัส บัวโฮม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงพรยุภา บุญทอง

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงวารุณี ศรีวิชัย

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายกฤษณพล บัวสาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายทูลชนะ สีสถาน

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายธนายุทธ นามเดช

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายธนาศักดิ

์

ทินบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายนัฐภูมิ ทองใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ คำภูแสน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายเมธัส สุพร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายรัฐพงศ์ ลู่กระโทก

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายศุภกร ทองปญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศิริวาร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายสิรวิชญ์ ลือชาพูล

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายสุริยะ บูชาญาติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายอนุสรณ์ สุพร

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงชมนวรรณ โคตรอาสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงทิฆัมพร เสนารักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงธนัตดา ส่งเสริม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดังชัยภูมิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงนิพาดา แก่นท้าว

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงนิราพร แก้วโยธา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงนันธิดา ชาพา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงปทิตตา กองธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงปยาอร ศิริหัต

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงพัชรพร ผาสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงรุจิรา วงค์สง่า

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงรุ้งนภา เหง้าโอสา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงวราลักษณ์ พันธุ์ยุศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงเวธิตา วรโภชน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงศิริกัลญา ดวงเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงอารียา ทองแดง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงกิตติกา พรหมศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายกฤตเมธ สำราญสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายเกรียงชัย ลือชาพูล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายวัชรพล พรมสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ขุมเหล็ก

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายปวริศ เหาะเหิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายภัคพล วงมะลี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายธนวันต์ สิงสอน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ โพธิสาวัง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายเรืองศักดิ

์

รวมสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายศิวกร จันทาทุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายศราวุฒิ ช่างอ่อน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายสิทธิชัย ตาเทพ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายชนาธิป แก่นท้าว

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ลือชาพูล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงสุธิตา ชุมมาตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงกิตยาภรณ์ พรมวัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงนรมน กองดวง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงจารุวรรณ พรมวัง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงธัญชนก อ่อนมิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงทินิตา แสนวิลัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงสุชาวดี โคตรสมบูรณ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงสุนันทา น้อยพรม

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงเกวลิน อ่อนมิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงนันทิชา เรืองนุช

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายกฤษณะ สายภา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายเนติภูมิ กาญจนาภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายทินกรณ์ โพธิกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายมหาสมุทร ศรีวงค์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายวรชิต ทุมพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ ไสลรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อบคำ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายก้องนภา เอละกานุ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายธาวิณ พนานอก

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงกมลชนก เชือบริบูรณ์

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงเพียงลัดดา แสนมี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงจิดาภา บัวใหญ่รักษา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงชนิตา อาจนนลา

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายบัณทัด เรืองจิตร์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงอัญมณี มนตรี

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ ลุนสะแกวงค์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายอัครชัย พรมโสภา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายธนภัทร พ่วงพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายกัณตภัทร คงเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายชาคริต อุปเทห์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงวศิรุตา เชิดชู

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ มีนาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงสุนิษา คำแนบ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายศดานนท์ เครือเนตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงปริณดา สูงสันเขต

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายพัฒนพงศ์ ปองเปา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงกิตติมา คงบุญมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เดชพละ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงคันธรส สิทธิภา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายโนเกีย ทรงอาจ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

บัวใหญ่รักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายอัศวิน เกษแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายปติภูมิ พลขวา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายเจษฎากร ศรีสุข

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายอภินันท์ พงษ์สระพัง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายพิพัฒน์ชัย เพียรัก

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายชิษณุพงษ์ แพงพา

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายธันยบูรณ์ อุ่นจิตร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงณัฐฐากร ขวัญทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงธาวิณี บัวฮมบุลา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงธุวพร บัวฮมบุลา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายก้องภพ พลรักษา

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายณัฐนันท์ พรมวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายนราวิชญ์ ภาโนมัย

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายปติศักดิ

์

กุลดวงจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายศิวกร มะชะรา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายสิรภัทร นากืก

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงจารวี นิมิชิต

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงธราพัชธ์ พลรักษา

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงสุปราณี ทองคำ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงวะธิดา ตังเทียน

้

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายอัครา พิมพ์สุวรรณ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงปทมาวรรณ แจ้งสว่าง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายวายุ จิตรนอก

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายอนุชิต ใจตรง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายทานิล ศิริชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายธนภัทร ลินแก้ว

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายภราดร เหล็กดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายวายุ เอกวิเศษ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายสถาพร เทาหลา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายอภิชาติ พานทุพาน

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ ตนพิมาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายกิตตินันท์ พวงศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ พานธุพาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายสิทธิพล นากืก

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงมุธิตา เสนา

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงเกตุสุดา เสนาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงศศิประภา สละมัน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงจิตรา น้อยยาโย

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา พุทธสา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ยศทะแสน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายมนตรี นิมิชิต

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายอนุวัติ ชาติชำนิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๒๖
นางสาววาสนา มูลตา

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๒๗
นางสาวฐิติญา อะโคตรมี

๑๕/๐๙/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๒๘

นายภัทรพล ปติชารัชต์
๑๑/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๒๙
นายวันชัย พลแสน

๒๐/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๓๐
นางสาววิทสุนี กูลจู

๒๗/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๓๑
นายอนวัช สิงวันคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายจตุพักตร์ ทองสุข
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายธนกฤต สุโคตรภูมี ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายวัชรพงษ์ คำศรี

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายอนุชิต นนท์สุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายนราธิป ขินธิราช
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงประภาศิริ ศรีจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงประวีณา พลูสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงรัตน์ชนก ปุงคำน้อย

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงสิรินยา สีพาทสอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงกัลยากร นนท์สุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงพิมนำกา นนท์สุข ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายพิเชษฐ์ ทองผลา
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เนตรมุงคุณ
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงสายวลี บุญชิต

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงอาทิตยา พลางวัน

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ นนท์นารี
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงขัตติยา ภูวงษา

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ โหน่งที ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงธาวีณี จันทร์ดา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

พรมบรรดิษฐ์ ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายวัชรพล นาคแสร์

๒๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายจีระศักดิ

์

โพพาลิก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพียต้วผู้
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๕๕

นางบังอร จันทร์ลาย  กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๕๖
นายบุญรอง จันทร์ลาย  กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงวรัญญา อ้วนแพง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๕๘
นางกมลวรรณ กองวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว วัดยอดลำธาร  

สน ๔๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายกรวิชญ์ คำสงค์
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายเดชกร เภาปงทา ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายพิสิษฐ์ สาถีระเนตร ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายอภิวิชญ์ ภูวงษา

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายทักษ์ดนัย โคตรหาซาว
๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายอาทิตย์ ปุงคำน้อย ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายบดินทร์ ศรีจันทร์แจ่ม ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายสุริโย บุระเนตร

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายธนากร ศรีเพียชัย
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายธีรภัทร ชำนิจ ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นานาวัน ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงกันยาพร นรสาร

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงอุมาพร อุปถานา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงอมิตา ปุงคำน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงขวัญฤทัย มอมุงคุณ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายพรชัย ริดซอง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายศิริโชค พลอินสา

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงธัญพิชชา ฮันวงค์ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๗๗
นางสาวปทมา โกพลรัตน์

๑๘/๒/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายธนะบดี บุญมี
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายอนุชัย ทุพแหม่ง

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายธนากร ปญญาสาร

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ พรหมบุรมย์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงกชกร จาเพียราช
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงเพชรลดา ปญญาพ่อ ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงวรัญญา แสงประกาย

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงผกามาส สุภรินทร์

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี ครีบภูบุตร
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สิมมา ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายรัฐฤทธิ

์

ไขไพวัน
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายรัฐภูมิ ปตะแสง

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายวิทยา โสมศรีคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กชายสงกรานต์ บุตรศรี

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายอภิเดช ดาษดา

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายนพวี กาฬหว้า

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงรุจิรา จริงสูงเนิน
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงวิภาวดี เทบำรุง

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายก้องภพ พรหมบุรมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงวรรณนิดา สินทวี ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงพิมพร ดำแพร ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๔๖๐/๓๑๙๙
นางสาวสิริยากร ขจรจิต

๒๗/๒/๒๕๔๒
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๐๐
นายธีรภัทร์ สารีธรรม ๕/๒/๒๕๔๔ กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๐๑
นางสาวพลอยไพลิน ลาภไธสงค์

๓๐/๑/๒๕๔๔
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๐๒
นายชิตติพงษ์ โชกะตะ

๑๓/๗/๒๕๔๓
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายพีรวัส พรมน้อย ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายนวพล แสนเพียง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายฐิติพงษ์ ขันบรรจง

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายอภิยุทธ บุระเนตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายณัฐภูมิ พลอินสา ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายอดิเทพ แก้วมะ

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงอภิญญา ปตะแสง

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงนันธิดา ขันบรรจง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงวานิดดา คันทะนาด

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สามลปาน
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายปฐมพงษ์ ทวีพันธุ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงดวงเนตร พรมน้อย

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงนุชนารถ หนูนิล

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงกมลพร บุบผาวัน ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงมุกดา แสนเพียง ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงสุพรรณษา นามณี

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายอรรถนพ อินธิสิทธิ

์

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายโชยดิษฐ์ ช่างนาค

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายศิฆรินทร์ อุปจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงธนวรรณ ขาวประภา

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ตาจันทึก ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงพัตรพิมล พรมน้อย

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงอาทิตย์ติญา ประโลม

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงไปรยา แสนเพียง

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงยุวดี สุวรรณภักดี

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายพนมกร เอมแย้ม ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายอนุชา กุหนะ
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายพลบตะวัน ปตะแสง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายปริวัตร จันทรังษี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายบัญธวัช มอมุงคุณ

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายวายุ อิมบุญสุ

่

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงกันติญา สามารถ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงธนิดา กุลมิน

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงณิชานันท์ ขาวประภา

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ โทพา
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงอัญญา บรรผนึก ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงเกตุแก้ว แสนเสน ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ แก้วคำแจ้ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงศรุตา ผู้มีสัตย์ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงกัลยาณี พงษ์พันธุ์

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงเข็มจิรา สมศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงเกสรา อินทฤาชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงอัชนัญญา ปตะแสง

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงเกดมณี พ่อมี

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายเติมศักดิ

์

แสงจันทร์
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายอภิวัฒน์ พงษ์พันธุ์
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายกรินทร์ โทพา

๒๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายนัฐพงษ์ ผิวทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฤทธิแสน

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงชลณิศา พฤกษ์จันทร์
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงปรารถนา กุลมิน

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำมุงคุณ

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงผกามาศ แก้วคำแจ้ง

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายพูลทวี นามมนตรี
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายทรัพยงค์ แสนพระพล

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

จ้อยวงศ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายภานุสรณ์ คตจำปา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายเดชอุดม เครือวาคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายกิตติกร แก้วตาเสน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายรังสิมันต์ มาตรศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายประเสริฐ วงค์เสน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปทุมพร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงเจนจิรา พรมประศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงทัสมา คำประสงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงกัลยกร สอนพิมพ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กชายพงศกร มอญปาก

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายวิศิษศักดิ

์

คำสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายศักดิพล

์

ยงบรรทม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชะราลิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กชายภูริภัทร สิทธาหนุนน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กชายสุริยะ สิงหะกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายธนากร แก้วบุญมี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงอรธิดา พิพิธภัณฑ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ซึมเมฆ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงอนุธิดา เขือนบุญมี

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงอาทิตญา ปทุมพร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ แดนบริสุทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงสุภัชชา ยะไชยศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงอินทิรา เสนจันตะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงกุลธิดา อ่อนปดชา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา วรราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงวนิดา เนตรน้อย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงขนิษฐา มอมุงคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงธัญรดา สมสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงภัครมัย เลียงลาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กชายวีรพัฒน์ ไชยฮัง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงนุชริญา ไก่ษะแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงจารุมน วจนะศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงพรรษดา ศรีทะชิต

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายภานุวัฒน์ วาดเมือง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายธนากรณ์ ใชยวงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายสรวิชญ์ แสนเสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายสันติภพ คึมยะราช

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายฑีฆายุส กลางจอหอ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายมนตรี นามนนท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายจักรี พรมประศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายพีรภัทร สุริยัณท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายอนุชา แก้วสมุทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงขนิษฐา อินธิกาย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงมาลิษา ศรีเมือง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงปยะพร โพนชัยยา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงศรัณยา บุดดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงศิริญาพร หาญมนตรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงประภัสสร มาภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงรัตนา สาทะโพน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปุราทะกา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงอรัญญา อุปติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงสุนิษา เริมสุคนธ์

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงทัดตะวัน ฮ่มปา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงนวลจันทร์ มีรัตน์คำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงอิษดาภรณ์ ไตรริน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเคน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงวริศรา ไขสีดา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงอุษณี วงค์สิงห์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายธีรเดช ชะราลิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายกิตติพงษ์ แสงวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายดรัสพงศ์ ทามณี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายนัฐวุฒิ อุปคิ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายปฏิภาณ หนาแน่น

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายศักดิชลสิทธิ

์ ์

มันสกุล

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ คตจำปา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงการเกต พรหมราช

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงจิรประภา แสงพรมชารี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อุปติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงดารารัตน์ ยังแสนภู

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงธิดาทิพย์ อุปพงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงปนัทดา มาลาเสร็จ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงปยธิดา อินธิแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงพรรณิภา วงศ์ถามาตย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงภัชราดา อุปคิ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงภัทชฎาภรณ์

วงค์รำพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สร้อยทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายกานต์ แสงพรมชารี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายจตุจิตร แสงวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายรัตติเทพ ทิพย์สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ พันธุออน

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงศศินิภา อ่อนหลง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายกิจพาณิชย์ จิรถาวรกุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญตะหล้า
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ดาบสมเด็จ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายทรงวิทย์ โสคำแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายอทิวัตถ์ ทองแสง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กชายวโรดม โพธินะ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายอัครชัย ชาชมราช

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงจิตตรา ธรรมวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงจุฬารักษ์ ต่ายเนาดง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงทิพากร ปุงคำน้อย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงธนัชชา มหาชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงธนัชพร เทวสกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงนุศรา อินธิแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงพิมพ์พร โคนสักขวา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงลัคนางค์ อำภาวงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายจิณณวัตร แสงวงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายธีรพงษ์ แสงวงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายกิตติพงศ์ แก้วคนตรง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายนพพล พระสลัก

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายภาณุ ไชยสภิตย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายยุทธพล ปตะแสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายสมภพ ทาสีไข

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายสฤษ บุตรมหา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุปติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายอัครพล โจนลายดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงเบญจมาศ เกษไทสงค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายกิตติพล ชารีพร

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายนพรัตน์ ชมภูทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายนัฐชัย ก้อนธิงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายพงศธร วรราช

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายสุเมธ จันคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกิดหนองสังข์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ วงวันสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ติมูลา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงวัลยา ไก่สะแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงศิรประภา พันธุออน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กชายวรเทพ พึงสมยา

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงสุกานดา แสงวงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงจตุพร มอมุงคุณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงพรชิตา โสมนาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายเปยมปติ พลวิเศษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๘๒
นางสาวธาริดา อินธิแสง

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๘๓
นางสาววนิดา งอยผาลา

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๘๔
นางสาวจุฑามาศ แก้วคำแจ้ง

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๓๘๕
นางสาวไฉไล นาวงษ์หา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๘๖
นางสาวนงลักษณ์ ไก่สะแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๘๗
นางสาวศุภลักษณ์ เชียงไขแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๘๘

นางสาวณัฐพร หดทะเสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๘๙
นางสาวพรกมล กุลมินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๙๐
นางสาวพรวิภา แก้วเหล่ายูง

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๙๑
นางสาวสุนิสา อินธิแสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๙๒

นางสาวจิระภา ไก่สระแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๙๓
นางสาวเรณุการ ทิพย์สุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายปวริศ แสนนาวา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายปญญวรรธน์ วะภักดิเพชร

์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงขวัญข้าว อินธิแสง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงพิชญาพร แก้วนาวี

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงสิรินภา สาทะโพน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงศิไลลักษณ์ สร้อยทอง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงปวิทยากร ไชยโคตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงวิลาวัณย์ อินธิแสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงกีรัตยา สุดวังยาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายอภิรภัทร เจริญยิง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายนิคม นรสาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายกนกพล พรหมศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายนวพรรษ ปุงคำน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายวรินทร ปุงคำน้อย

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงกมลมาศ จำศิลป

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ แสงพรมชารี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงจารุภา ปุงคำน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงชไมพร ศิริมาศ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงแสงพลอย ปุงคำน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงอนัญพร นานาวัน

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญแท้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงจุฑามาศ วงศ์ยะมะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงปราณี เสียงเย็น
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงวิยะดา ไชยโคตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงสุทธิดา ทุพแหม่ง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงบังอร เสียงเย็น

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงอริสา โทอาษา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายสุริญา กระบอกโท

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายชัยณรงค์ จันทะรังศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายบุญประเสริฐ วงค์สิงห์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุปติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงศศิธร อุ่นโคกกลาง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงบุษบรรณ หล้าพรหม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กชายภัทรพงศ์ ไกยะฝาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงสุพรรษา นรสาร

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงพรญาณี บุตโคษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายธิตินันต์ หล้าพรหม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายธัญชนน สินทบ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงกนกพร พวงประดิษฐ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงนิรัชพร ประมาชิด

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงชนาพร นามนนท์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงทิพย์วาริน ลาลุน
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงเกวลิน คำมี

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงจันทิมา บุญมา

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายบุญรอด สิงหาคร

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงลลิตา แสนรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงพิชชาพร ไชยวงศ์คต

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กระวานธง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงกวิสรา คำตลบ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รันละโคตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายธีรวัฒน์ อุดมเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงจิราภา ฮ่มปา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงอัจฉรา มานะโพน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงชวัลนุช มีลาดคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงศุภนุช แสงสว่าง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงนันทิชา มีรัตน์คำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงประภัสสร เหล่าศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กหญิงสุชาดา วงค์ศรีชา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม วัดสวรรค์นิมิต  

สน ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงวิชญาพร เภาปงทา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงณัฐธิชา แผ่นสิงห์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงปยะธิดา ปุงคำน้อย

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงวรรณิษา หารยงค์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงสุภิญญา สิงห์วงษา

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงกนกพร วงศ์กาฬสินธุ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงนำฝน แสงพรมชารี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงสุพิชชา คำชมภู

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงธิติมา ไขสีดา

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายภาณุวิชญ์ แสงพรมชารี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายอัคคพล พลอินสา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงชลธิชา เกณฑ์สาคู

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ศิริสงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันลาย

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันบรรจง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายอภิชาติ อำภาวงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรหานาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงภาวิณี คณะพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงมีนา ไขลายหงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงยุรีพร พันธุออน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงวรรณภา อำภาวงค์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ พันธุออน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ หารยงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายนันธวุฒ ทิพย์สุวรรณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ โครตรหานาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ อุตพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงบุษยมาส สุริยะไชยเชษฐ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงเบญจพร มหาชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงยุภาพร นนคนแขวง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงสุติมา มหาชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงสุจินดา อำภาวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงอารดี พันธุออน

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงปนัดดา แก้วกิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ ทิพย์สุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายธนกร ปรีสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง วัดอินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๘๗
นางสุจินตนา จอมจันทร์ ๖/๑๐/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง อินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๘๘
นางยุวธิดา เมฆวัน

๒๕/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง อินทาราม  

สน ๔๔๖๐/๓๔๘๙
นางชุลีกร จันทรโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านปุงสหราษฎร์บำรุง อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายสิทธินนท์ พัชรจินดาวงศ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงสุภาพร สมานมิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายธีรเดช วันเดช

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายแดซอง ลี
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายทรงสิทธิ

์

เปงคำภา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ นาดี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายอลงกรณ์ ใจหมาย

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา โทริพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ฮังกาสี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายณโชคดี พรหมพินิจ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงณัฐพิมล คูณสาร

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงวันวิสาห์ ไตรยขันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ วงศ์ษร

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายอนาวิล ภูผาพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายกิตติกร เณธิชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายทศพล ชืนอุรา

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายปรัชญา สมัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๓๕๐๗
นายสุรศักดิ

์

ฤทธิธรรม
๒๕/๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๐๘
นายรำไพ รักภูแสน ๘/๘/๒๕๔๑ กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๐๙
นางวาสนา โยธายุทธ

๒๖/๑/๒๕๑๐
กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงสิริมา ดาวเศรษฐ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายพชรพล ภูงามจวง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายฤทธิกร พุทธศิลป

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายอติชาติ นิสีดา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายเจษฎากร ฉอุ่มผล

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายกฤษณพล สิงห์ลา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายธีรโชติ มีพรหม

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อัคระพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงศริมน ดาวเศรษฐ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงศรุตา แผนบุตร

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงกชกร ไตรยขันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงศิริยากร ร่มเกษ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงพิชญา สุรินทะ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงวธูสิริ พูนโคก

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายปญจพล เพชรรัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายภัททากร แก้วเนตร์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายฐิติโชติ ศรีสำราญ

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายนครินทร์ ดอกสันเทียะ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายพงศกร อุปสรรค
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายบดินทร์ พันธุ์กลาง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายณัฐพล ชาติชำนิ

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงไอริสา สีวะรา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีสุข
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงธาราทิพย์ จิกจักร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา ก้อนธิงาม

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงชนกญาดา รัตนไตร

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงวริษฐา พจนา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงณัชชา โสมชัย

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายกฤตพล ต้นเพชร

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ มีพรหม

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ ด้วยโชต

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายอนาวิล ศรีลา

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายพลภัทร บุญพา

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายชนะศักดิ

์

สุรินทะ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กชายเชษฐา ชืนชม

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายลือศักดิ

์

สารทะวงศ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายสิรภพ โกกาพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงสิรินภา รัตนไตร

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงณัฐพร ภูตะลุน
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงณัฐภัทร ภูตะลุน

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงสุนิษา สิงห์นาครอง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงกัลยา กุดวงค์แก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี มณีบู่
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงจันทนิภา คูณคำ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงสุธิมา อินคำน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงพัชราภา จันคำเข้ม

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ อัคราช
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายศราวุฒิ ประสมศรี

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายกิตติกร โคตะมา

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงสุพิชญา คำภูแสน

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายกัญตวิชย์ โคตรลาคำ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายจักรรินทร์ ไพคำนาม

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายณัฐพงศ์ จันหอม

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงสโรชา ผลาจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงพิชญานันท์ จันทะวิทย์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงณัฎณิชา ริกำแง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายภาณุวิชญ์ โสภางาม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายนพกฤษ ไชยเดช
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงณปภา อาจทุมมา

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงนพวรรณ เมฆปน

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายธีรภัทร สุพินิจ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ไพคำนาม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายนันทวัฒน์ พัฒคาต

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายชิษณุพงษ์ นันทราช

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายณัฐพล ผลาจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายธีรวัช เพชรประพันธ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงรวิภา บรรดาศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชา กุลกฎ

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงฐิติกัลยา ศิริโคตร

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายฐิตินันท์ คำภูแสน
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายติณณภพ มะลิบู๋

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายธนาวินทร์ บัวใหญ่รักษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายชาคริต โทษาธรรม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงอภิชญา บุญนาม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงอาทิติยา ผิวงาม

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีสำราญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงจิราภา คำพะวา

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายปตภี ผลาจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายชยานันท์ ก้อนธิงาม

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงนภัสสร สุพินิจ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๙๐
นายภูริภัทร์ ทิพย์คำมี

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายเอกศักดิ

์

ชวนวารี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กชายปรเมษฐ ไชยเชษฐ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายไชยุทธ ไมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายวิยาลัย บุญสุภาพ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โถสายคำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงภัทราวดี พรสงวน

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายปกรณ์ ฉลวยศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายเกศฎากร ไพเรืองโสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายชาญยุทธ วงศ์บำราบ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายธนาทิพย์ อุตะมะ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงนันธิวา ล่ามแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงพิริญานันท์ นันทราช

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายเลอเกียรติยศศักดิ

์

วงศ์สาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงเกศริน อาจไพรินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายสุเมธ นนดารา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงกฤติยา อินทรพาณิชย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายโชติกรกุน อรรคบาล

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายศุภกิจ กิณเรศ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายกิตติคมน์ ปองสีดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายณัฐราวุฒิ พรนิคม

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงวนิดาพร มณีบู่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนจักร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงโชษิตา น้อยเภา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงแสงจันทร์ ปอนสันเทียะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงนงนภัส ชัยนาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายวีระชาติ พรมชาติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายพีรพัฒน์ กายฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงกัลยากร เหียมเหิน

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ วรรณพฤกษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงเพชรลดา วารี

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงสุภิญญา ศิริบุญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กชายวีรภัทร เมืองแทน
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๒๓
นางสาวณัฐริดา วรจักร

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายจิรานุวัฒน์ โคตรวงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๒๕
นายฉรินทร์ คำพิชชู

๐๔/๐๕/๒๕๔๐
กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๒๖

นายรณชัย อินทร์โสภา
๐๙/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายชัชพิสิฐ ฤทธิธรรม

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๒๘
นายสัตตะรัตน์ ภูนามูล

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงอาทิตยา สิงห์มหันต์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายสรรชัย ร่มสุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงพันณิพร ภูดินดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงวลัดดา ทันหาบุรุษ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงสุกฤตา กรุณานำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายกิติพงษ์ กมลมิตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทาประวัติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายไตรภพ สุทธิอาจ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายกุลธวัช ศิริบุญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายเอกราช กุลากุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายสิทธิชัย พวงพิลา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๔๐
นายพิเชษฐ ทัศนิจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ ศิริบุญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๔๒
นายอมรเทพ คุณละ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๔๓
นายอัคชัย แก้วพิมผา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงกานดา ภาวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงจันจิราพร ยีโสดสารี

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงพันธ์วิรา คำผอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงปยธิดา วงเวียน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงสายฝน เมืองแทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงนันทิพร ขาวขันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายสายฟา พันธุโคตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงจริญญา ภาวงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายพิริยะ พวงประดิษฐ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงภัณฑิรา ภาวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วคำสอน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ ราชคำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายจิรากร แก้วคำสอน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กหญิงบุษลา บุญยาน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงปวีณา ขาวขันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายบุริมนาถ แสนกงชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ กิวภาวัน

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กชายวิทวัส มีเหมือน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายเขมทัต แพงศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายธนกฤต นามประมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงศุภิสรา โคตรจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๕ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายพิพรรธ พลพาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายกฤษดา ทองจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงศศิธร ระวิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงรวิภา แพงศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงธนภรณ์ แพงศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงอรปรียา พรหมภักดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายกุลพัทธ์ สุขเพ็ง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายอลงกรณ์ คำภูแสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายดุลยวัต ศรีดาดิษฐ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายศักดิดาวุฒิ

์

นามประมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายนพดล แพงศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กหญิงวิจิตรา ทำนารักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ปาระพิมพ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงปวรรัตน์ ฤทธิธรรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงวโรชา ฤทธิธรรม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายปราโมทย์ เกษเพชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงเขมิกา ภูพันธ์มี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงปญญาพร โสภากุล

๓๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงมะลิ อุนาสิงห์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงสุภาวดี แสงศิลา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงจรรยาพร ไตรยขันธ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงภัสสร ไตรยขันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงปารากรณ์ เมืองซอง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายวีรวัฒน์ เจริญชัย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โคตรวิชา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายภูวนัย รัตนไตรย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายเอกราช ทาระขันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กหญิงวิมลสิริ ขาวขันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงสุขรดา นนดารา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงมาริษา ดวงสูงเนิน

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายธนบูรณ์ เทศสนัน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงดารินทร์ สังฆพร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายอดิเทพ ชุมภูแสง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายเนมิราช สายทองสด

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายอนุวัฒน์ อุนาสิงห์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เจริญรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายเรืองศักดิ

์

คำปง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงญาณิตตา วัชโรสินธุ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงศรินญา สายบุตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายสรัล วารีย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายสุริยภรณ์ อินหา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงขวัญชนก รัชชปญญา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงสุพิชญา รัตนะเวฬุ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายจักรพงษ์ อุปสรรค

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ วิสามารถ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายบัณฑิต โพธิสาวัง

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา จบศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ล้วนวิเศษ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนวิเศษ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงศิริพร โคตรหลง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงศุดารัตน์ คำหอม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงอรวรรณ โฮมวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงอริสา ไพศาล

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายสุทธนา สุทธิอาจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

มีเหมือน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๒๐
นายณัฎฐพล บุตรสะอาด

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายวิทิศักดิ

์

โคตรวิชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงชวัลรัตน์ สัตถาผล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ประครองญาติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายกฤติธี ชูบาล

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กชายภาราดร การงาน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ นกพุดทา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กชายตะวัน วงค์สาย
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงกานต์สินี ไชยประสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงรัตนวลี วงษ์ทองคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สมบัติดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กชายธนพล บุทธิจักร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงธิญดา ไพศาล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายรัฐภูมิ นาเชียงใต้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายฐวรพงศ์ สุทธิอาจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงสุนิสา คำภูแสน

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงสุจิณณามาศ

พรหมจักร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ แฝงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายภูวดล สารมนิจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายภัทรเมษ สุริยันต์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายภานุรุจ มาลาทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๔๑ เด็กหญิงปรางค์ปณิตตา
เทพิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายบูรพา วรพันธุ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงขวัญฟา วารีย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กชายปกรณ์ มาลาทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงปรีย์ญาเนตร

รัตนะพูล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงปรียากร สุระอินทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายพีระพล ร่มเกษ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงสุปรียา หล้าบุดดี

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายพัฒภูมิ โคตรหาชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงศุภิสรา พรหมมาสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงวัชรีพร หันจางสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงจีระนันท์ หริมสืบ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงสิริโสภา ดาลาศ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กหญิงกัณฑิมา ภาวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงวริศรา มุลทา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงอัญมณี ทุมชะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โสภางาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กชายวาดเขียน แสนอุบล
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงธัญพิชชา อินทร์หา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ นนทะโคตร

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายนิติวัฒน์ พรหมจำปา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กชายนันทพัทธ์ สมบัติดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงญาตานุช ถนอมผิว

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงณัฐชยา หลวงหลาก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงวรรณพร วังสันเทียะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงศรัญญา ลาดบาศรี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงณัฐจิรา กาญจนะกันโห

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงพรไพริน พลายคง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กชายอนุวัฒณ์ สาริวงษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงเกศรา เพิมไชยสงค์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายกฤษฎา นาคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายปภังกร กัณหา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๔๖๐/๓๗๗๓ เด็กชายกฤษตกาญจน์
พาเสน่ห์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิหิรัญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กชายอมรินทร์ แสนสิมา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงภาวิตา บุตรรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงกัลยา ชุมศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงวราทิพย์ ขันละ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตันเสนา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายกรกฤต นามโคตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงชุติมา แสงอรุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงปยะนุช นามโคตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายณัฐวัตร บุตรพรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงวันวิษา ภิรมย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงศุกลภัทร โคตรหลักเพชร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงขวัญจิรา กาญจนเพ็ชร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงมลชนก อ่อนละมัย

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายกนกพล นารีโภช

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายพีรวัส ศรีหาพุฒ

๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายภูวนัย กันสุข

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กชายระพีวิทย์ โคตรปญญา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายศุภณัฐ นะสุพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายอนุภัทร ดาขวา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงกุลณัฐดา โนรี

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงชลดา บุญสิมมา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ รุ่งสุวรรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงพัชรา ฤทธิธรรม
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงพิมพ์พิรา พลเยียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงลลิตา คำพิลาโสม

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงฟาใส ชืนอุรา

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงไพรินทร์ กายสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงศรินธร โสสุด

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายพฤกษ์ พุ่มพวง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงผกามาศ

ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พรหมศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายชวิศ จันทะศรี

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงศสิวิมล เหลืองศิลธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายเกริกเกียรติ บุรีนอก

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายณัฐพนธ์ เพียรพัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายธนกร จักรไชย

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายบุญเย็น พลรักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กชายพรชัย แก่นจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายพุทธิพงษ์ ภูดินดง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายพัชรากร ธุรารัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงนภัส เอกอุ่น

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ ฟองอ่อน

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงพรรณชนิดา นามวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงพัชราพร โสสุด

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงพุธิดา จันทร์พิทักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงภรนภา ไชยชมภู

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงสิรินทรา เจริญไชย

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงสุนิกา ไชยนนท์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กชายพงค์อนันต์ มูลสุวรรณ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงทับทิม อินเติม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิน์ กายสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายชยังกูร แวงวัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายอิทธิพล ลันวงษา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายก้องภพ สุทธิอาจ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายธีระภัทร ลันวงษา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายพงศ์ภรณ์ ฟองชล

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายอนุวัฒน์ มะกูล

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กชายอานันท์ บุญแสงส่ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กหญิงธัญชนก โสสุด

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงนฤมล ฟองชล

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงนุชนาถ พูลพล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงปยนุช วงค์คำผิว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงพัทธาวดี แก่นท้าว

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงวนิดา จันทะฝาย

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงวรรณวิสา กะนะหาวงศ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงวริดา บุญคง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงปภาวดี สายกระสุน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงวิมลทิพย์ ศิริเวช

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ดอกแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กชายเจษฏา ธุรารัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กชายอดิศร ดอกแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายกันตพงศ์ ศรีหาพุฒ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ อาษาสร้อย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายแสงตะวัน พันธ์ภักดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงชาลินี ผิวพรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงประวีณา ตาสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงลัดดาววัลย์ ไพรวัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายสุภคม คำพิลาโสม

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงภาวรรณา จันทร์พิทักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ กว้างเงิน

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กชายศุภณัฐ รัตนภูมิ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายณรงค์ แพงหอม

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายพีระพัทธ์ พลศรีดา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงวราภรณ์ กองเงิน

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กหญิงสิริยากร ศรีพรหมษา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริรวง

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงศ์สุกัลป

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงสุทธิดา ทำนาสุข

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงพนิตพร ศรีพรหมษา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายภูริพัฒน์ ศาลาน้อย

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายธีรภัทร อัคราช

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายธนวัฒน์ ดวงสีทอง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายภาคภูมิ จันทร์ดาแดง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงกุลนิดา คำภูแสน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงสุภาพรรณ เหมะธุลิน

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงเมธาวี มหาวิชัด

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายศักดิกริน

์

ศรีพรหมษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงสุมิตตา บุญรักษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายชลวิทย์ เรืองศรีมัน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๔๖๐/๓๘๗๔
นายนพดล ไชยชมภู ๓/๒/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายธนาการ อ่อนคำหล้า

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ ขาวขันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายอนุวัฒน์ อาจโยธา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กชายอภิวุฒิ คำภูแสน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายพงศกร โสภาจร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายพงศกรณ์ โพธิสาวัง

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายอดุลย์เดช อาจโยธา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กชายสรณ์สิริ ไพรีรณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายพิชัย ถัดถานาลัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายแสนมีชัย ใครอามาตย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายรัฐภูมิ หาระบุตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงปาณิตา จันทะโคตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงสุพัตรา อาจโยธา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงธัญพร ทองสันทัด

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายเคน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงจณิสตา พรไชยา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายชญานนท์ บุญวิเศษ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายพัฒนพงษ์ ต้นเตย

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงชฎาวรรณ ไชยพะยวน

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงอภิญญา โถทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงสุนิสา หนูงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงภาวินี สมบัติดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายพรชัย เอือเฟอ

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงปวีณา โคตรโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กชายพงศนาถ ปาโน

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ นิราราช

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายสันตฤทัย สมจิตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงสิรภัทร โคกโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พลศรีลา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงสุรีมาศ กองพิมาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายกฤติพงศ์ คุรุบาศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายขจรศักดิ

์

ทองอินที
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายฐิติกร หาญบัวคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายธนภัทร ยุวบุตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายธนศักดิ

์

ดวงชัย
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายธนาเดช สิริวนกิจ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายพุทธรักษ์ นิลเขต

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายเศรษฐพงษ์ เหมะธุลิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กชายอานนท์ วงศ์จันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ตะระชู

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ โมราราช

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีชัยมูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงณัฐริณีย์ ละศรีจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงทิพยวรรณ ขันละ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงธนัญญา ศรีออน

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงวชิรพรรณ กองพิมาย

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงสิริวรรณ เผ่ามณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงอาทิมา ประเสริฐสังข์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงรุจรดา สิงห์เสียว

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายธนวิทย์ วิเชียรวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วุฒิตะสาร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายชนินทร์ ทองยศ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงสิริณทิพย์ ละศรีจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงพรนิตรา แก่นท้าว

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงกฤตติยา คะศรีทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

คำโสภา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายภัทรพล คงกระเรียน

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายธนาวัฒน์ แก้วคำศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กชายชโวทัย ยางธิสาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงกุลจิรา แจ่มมณี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงธัญพัฒน พรหมจักร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงนริศรา พุ่มนาค

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กหญิงตติยา ตาระบัตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงสิริวรรณ แก้วคำสอน

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงนวรัตน์ คำโสภา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายณัฐพงศ์ คำโสภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายวิทวัส ราชคำ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายธีรเดช ราชคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงผกาวรรณ สาลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายสิรภัทร แก้วดวงดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายสันติสุข อำพล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงภูริชญา คำพิชชู

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงสุจิตรา คำภูมี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กชายธิติพงศ์ ภาวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายวัฒนา พรมรินทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายพิชัยยุทธ โคตรหลง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายรัชชานนท์ จันทะวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายอนุชิด คลังดงเค็ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงกนกอร ล้วนวิเศษ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงปาริตา สุภาคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายชัพวิชญ์ บุญเรืองจักร

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กชายพัธดนย์ สุรินราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงสิราวรรณ วิชาถิตย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงสุภาวิดา ราชชมภู

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายดาเรนทร แผ่วสูงเนิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายทัศสนัย สิงหาด

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงพรพิมล ช่อสูงเนิน

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงชฎาพร สีวงสา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงหฤทัย เทียบคำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายณัฐภูมิ พรมสีหา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายบุญญฤทธ์ จำปากร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริบุญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายปวัฒน์ สุทธิอาจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายอภิมงคล อุปฌาจิต
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายธนกฤต ศูนย์ยันต์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายเจษฏา จ่าแสนชืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายทศพล แท่นคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงอรนลิน เมืองจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายกฤษฎา วิชาถิตย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายปยะนันท์ ราชชมภู

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายภูธเนศ คำมิงมิตร

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงบุณยานุช บุตรวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายอธิบดี อาบเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กชายรัตนพล คำโต

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงสุภาพร สืบนุช

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายธนพล พิมปดชา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายจัตตุพร ภูงามจวง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงปนัดดา จีนวงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายศุภณัฐ ราชชมภู
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงอภิญญา พาเมือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กชายอโนชา สิงหาด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์ภาคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงนันธิดา พาเสน่ห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงเบญจมาศ โพสาวัง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

สีดาดิษฐ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมปดชา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายสิทธิชัย ราชชมภู
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายยุทธนา ไชยบุบผา

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายสรนันท์ เภรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายเพชรรัตน์ ลักษณะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายชาญชัย ราชชมภู

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กชายไชยณรงค์ ราชชมภู

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงปณิดา พาไหม

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณชัยรบ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กชายจิราวัฒน์ เรืองจิตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายสุริยา ชัยเทศ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมฝน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงปยพร แซ่หล่อ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายอุดมศักดิ

์

บุตรพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงประภัสสร เรืองจิตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๐๐๕
นางสาวขนิฐตา กกแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๒๓

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๐๖
นางสาวสุภัธธา ชายแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๐๗
นางสาวทับทิม เหล่าหว้าน

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๐๘
นายบุญเพ็ง คำมี

๑๓/๐๓/๒๕๒๒

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายราเชนท์ สุมาลัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๑๐
นายทวีชัย มูลมะนัด

๑๒/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงทัศนีย์ มีพันธุ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๑๒
นางสาวไพรินทร์ สีล้านมี

๑๔/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๑๓
นางสาววรรณภา นาคชมสา

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๑๔
นางสาววิไล พ่อขันชาย

๐๘/๐๘/๒๕๒๓

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงจินตนา ชีมูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงสุปราณี ศรีมาตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๑๗
นางสาวสุภีร์ สุโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงศิริพร นารถชมสา

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงสุวนันท์ คิดสร้าง

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๒๐
นางพัศฎาทอง ถาแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๒๗

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงญาศุมิล์ วิกันชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๒๒
นางสาวภัทรชรา นารถชมสา

๒๖/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายอภิรักษ์ พิมพ์ลุน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายรัฐภูมิ แสนบันฑิต

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายเดชาธร สายแสง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายสันติสุข ทนุวัน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายศุภสิน ดวงจันทร์สว่างดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายภาคภูมิ จุลสำราญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ดาหาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขำเนตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายพรชนะ คำศรีพล

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตวงครบุรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายนวพล ญาณไพโรจน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายวชิรภัทร์ กุลดวงศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายนรินทร์ ชาจันที

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงวลัยพรรณ มูลสาร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงแสงมะณี ศรีมาตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงอริศรา ภูมรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงณัฐชา หนูปง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงณัฐชยา หนูปง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงอันดาพา ชมชืน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงพัชรา กองอาษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายมงคลชัย พิมพ์แพง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญอุปถัมภ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใสยศาสตร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงปริชาติ วรชินา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายอัมรินทร์ แสงสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงเกษร สุวรรณ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายวรวุฒิ ใสยศาสตร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายกรรชัย ตวงครบุรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีโพนทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงณัฐภรณ์ ฆารเจริญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงแก้วตา เภาโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงชาลิสา จันทรนิมะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนนำพุง

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายนิคม ฮาบสุวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายประภาวัฒน์ ถึงคำภู

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายพีระดนย์ นาถนอม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายโยธยา เรืองสา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายระพีพัฒน์ เอกศิริ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายศุภโชค เหลาคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายอนุศักดิ

์

พูลเพิม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายอัฉริยะ บู่ทองมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ ตะราษี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ชีมูล

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

งามแสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงจันทิมา ดวงภูเมฆ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงจันธิตา จันทร์แก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงชุติมา พิลาจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงสุมิณตรา พรหมทา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ แสนคำมูล

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงณัฐธพัฒน์ เอียมศรี

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงเบญจพร แสงระวี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงเพชรลัดดา นารถชมสา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงภัทรวดี ซีแพง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงรัชฎาพร เกิดผล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงวราทิพย์ โลชังสาร

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ศักดิดา

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงศศิกานต์ อภัยแสน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงอทิตยา ขวัญทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงอมิตา สันวิลาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายทนาคม กระบอกโท

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายธนกฤษ ไวแสน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายธนากร ภูมรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายธวัชชัย แฮนหลุน

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายนวพล อิงเอนุ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายนวัต ปรีชาชัยวัฒน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายยุทธนา ทองปลิว

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายยุทธนา ธรรมดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายสุรพัศ ม่วงชืน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายสุริญา สุราภี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายอาทร ไกรสรสกุลพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงกนกวรรณ มีเพียร

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมัครเขตวิทย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหลืองงาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงกัลญา พรหมมหากุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ เพชรมุณี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงชลธิชา ข้อสกุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงฐิติมา พิมพ์มทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงณัฐชรินทร์ อุตทะรัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา เรืองชนะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงรัชนีกร มาตขาว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงวริศรา เพชรนาค

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงวิภา เขือนพงค์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงศิรินาถ นารถชมสา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงอรทัย สิงห์ขาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงอาริษา ยังแสนภู

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายกวิน ธงหาร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรนก

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายฐิตินันท์ หลินภู

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายปยะ กงวิรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายวิทวัฒน์ กัลยาบาล

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายวิระพงษ์ งอยภูธร
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายสกลเพชร ดวงปากดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายสุริยา ดวงมาลา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายอนุรักษ์ นารถชมสา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กชายอรรถพล คมสัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงพสธร สายแสง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงพิมพา คำผาย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงรัชนี ชีด้าม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงวิภาบล จุมพลหล้า

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงศศินัดดา ตรีแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงสิรินทรา ไสยศาสตร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงอรอุมา คันธารส
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงปยะธิดา กุลยะณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงบัวชมภู ซีด้าม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กชายกฤษดา มูลมะนัด

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ สืบผล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กชายภูบดี บัวชิต

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงพลอยชมภู คำชมภู

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ วงค์บุราณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กหญิงศิริผล มีบุตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงอรัญญา ศักดิวงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายกำพล วาริคิด

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายคมกริช ไชย์บุตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เบืองบน

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายถกลเกียรติ ภูมี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายธีรภัทร์ มุศิริ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายพีระพงษ์ วงศ์ศรีดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายพุทธินันท์ ไชยเพชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายสุวัฒน์ ทองอ้น

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายอภิสันต์ สุกดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงดวงใจ ชันน้อย

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กหญิงจินตนา จันทร์เทพา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงนริศรา อะนันตะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงสุภัทรา คลังพระศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงยศลัดดา วงศรีดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กหญิงอรพิณญา ใสยศาสตร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงสุกัญญา หงษ์ภู

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงภัทราพร แหลมทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงอุไรพร ทองลาย

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภาอาษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายชลฑิต วรพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายนพกร อาจบุญลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายภูวดล ชาชุมราษฎร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายวัชระ วิลาศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงจิตลดา สายแสง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงศศิวิมล แสนทวีสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงสุนิษฐา ศรีเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ผลพิมาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงอภิญญา รักษาเคน

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงสุจิตตรา มูลศิลป

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กหญิงพรนัชชา มุริเชย
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงสายธาร ซีด้าม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงจิดาภา งอยภูธร

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงอารยา จันทร์ท้าว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๖๖

นางสาวดวงพร กัวเสถียน

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๖๗
นางสาวสุกัญญา หนูปง

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๖๘
นายธนารักษ์ ถึงคำภู

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๖๙
นายสถาพร นนนาท

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๗๐
นางสาวเกตุวริน โถชัยคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๗๑
นางสาวพัชรินทร์ นารถชมสา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๗๒
นางสาวยศระวี บุรานอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๗๓
นางสาวรัชนีย์ สกุลโพน

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๗๔

นางสาววนิดา พัดพรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๗๕
นางสาวศศิวิมล อหันตะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๗๖
นางสาวสุดารัตน์ หะติง

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๗๗
นายพสุธา บุตรสาวิเศษ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๗๘

นายวีรพงษ์ มาตรา
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๗๙
นางสาวกรรณิกา ชีมุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๘๐
นางสาวขวัญฤทัย ผักไหม

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๘๑
นางสาวณัฐริกา วงศ์ละคร

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๘๒

นางสาวนัฐธิกา ทองปลิว
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๘๓
นางสาวนิตติยา แวงอุ้ย

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๘๔
นางสาวประภัสสร ชีแพง

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๘๕
นางสาวพิมพิลา งามยะราช

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๘๖

นางสาววรัญญา พลขำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๘๗
นางสาวสาวิตรี สีไลรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๘๘
นางสาวสุพิชญา เถาชารี

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๘๙
นายเสฏฐวุฒิ วงค์บุราณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๑๙๐
นายณัฐพล หนูปทยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๙๑
นายรณชัย ละครพล

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๙๒
นายวุฒิชัย พิมพ์แพง

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๙๓

นายทรงกฤษดิ

์

เครือพิมาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๙๔
นางสาวภัญญาพัชน์ ทิดสีดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๙๕
นายชาคริต ซีด้าม

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๙๖
นายธีรวัต เปล่งศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๙๗

นางสาวภัสสร ชีมุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๙๘
นางสาวอาทิตยา หาริวัล

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๑๙๙
นายกฤษฎา ดีโยธา

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๒๐๐
นางสาววนิดา ซีด้วง

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๒๐๑
นายชาลิสา ชนะแสบง

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๒๐๒
นางสาวเขมมิกา ธงหาร

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๒๐๓
นางสาวจุฑามาส ดุลกลาง

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๒๐๔
นางสาวอรปรียา ซีแพง

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๒๐๕
นางสาวอัจฉรา หมู่แสนกอ

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๒๐๖
นายศิริชัย โถชัยคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๒๐๗
นางสาวนำหวาน พลคำสา

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายณรงค์กรณ์ เกิดศักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

เวชสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายภูธน ตรีศร

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายภูวนาท คำศรีพล

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายวัฒนา ผุยลานวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กชายอภิวิชญ์ เชือคุณะ

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงษาไชย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายกลชัย คำศรีพล

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ผงสุข

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงขวัญชนก หัสดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงจริสตา วงษาไชย

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงชุติมา พลหาร

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงชิดชนก มุศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กหญิงพรทิวา ถึงคำภู
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ หลินภู

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงวรรณนิษา สมสวย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงสุพินญา โสพัด

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กชายกวินทรา ลือคำหาร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กชายจีรวัฒน์ มีบุตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายธนาวุธ คำศรีพล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กชายนพฤทธิ

์

ประคองใจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กชายบูรพา สะสีโพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายภัทรพล ยาสูญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายสุธิมนต์ ไชยนัด

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ งามแสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายอลิษร เพ็งพา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงณัฐฑิยา ถาระสา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงดุสิตรา นันทวี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กหญิงนิติญา สอนสูญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงนริมล หลินภู

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงพริมา หลินภู

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงพรนภา เพชรไชย

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงวรรณนิสา คำศรีพล

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงศิริพรรณ กุลเจริญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงอัญชิษฐา เดชธิสา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายสุพัฒน์ ชลล๊อก

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ ทุมแสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงสุภาพร ปะกิง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายคเณษ ยะสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายณัฐพล วงค์ประชา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายกมลศักดิ

์

คล้ายอินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายทรัพย์ทวี ตะบองเหล็ก

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายภานุพงษ์ นินนันท์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กชายสุวิทย์ แฮนหลุน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายวรวิท สีคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กชายกิตติธร แสงสิทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายรัฐภูมิ ฤทธิธรรม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กชายฉัตรชัย หาสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายธีระเดช สุพร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายวิระชัน บาลโคตรคุณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงรัชนก วงษ์ไชยา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงโสพิศณภา แสงสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงปราวีณา บุญเกิด

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงรุ่งริยา หงษ์ภู

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงปาณิชสรา ประสงค์สุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงสุลิตา นุชสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงวินิตา แสงสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงศิรินญา ผานโพธิคำ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ แคนรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงนฤมล แสงสิทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงจารวี แสงสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงปรียาพัชร อุดมนา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ตุพิลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงอรทัย ตุพิลา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงลลิตา หงษ์ภู

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงกนกพร แสงสิทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กชายรติพงษ์ ผาสานคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกภู วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายอภิวัฒน์ โถดาสา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายวีระพัฒน์ เจริญสุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายภานุเดช งามยะราช

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

งามสิทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายระพีพัฒน์ นาคำจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายเดชาชาญ เพราะนาไร่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ จันทิ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๘๓

เด็กชายธนกร เรืองแสน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายวราวุฒิ งามแสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายกิตติวัฒน์ โถแก้วเขียว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายโชคอนันต์ ภารกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงปวีณนุช โถชัยคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงจันทมาศ ฟองใหญ่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีมุกดา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงวรรณภา งามยะราช

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กหญิงลลิดา งามสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงรมิดา ชุมแวงวาป

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงดารินทร์ หาไชย

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ มุศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๓ / ๑๖๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กชายประวิทย์ พิศมร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายราเชน งามแสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายวิรยุต สะภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กชายธนากร เพ็ญคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายธีระยุทธ หมู่แสนกอ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายรจนกร ตรีนิคม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงนันทิตา หลาบคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงรดามณี หาไชย

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงกมลชนก หมู่แสนกอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงวิภาวดี แสงสิทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงนันทวัน คานพิมาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงขวัญเนตร งามแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงวิภารัตน์ งามแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงมิงกมล

่

หมู่แสนกอ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงสิริวิมล นามบรรหา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงศิริอาภา ลือเลือง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายนรากรณ์ ไชยบัตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะวงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายอนุพงษ์ อิมพิมพ์

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๑๔

เด็กชายวิสิทธิ

์

เหง่านางาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายชยากร ภูมิไธสง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงเดือนนภา หมู่แสนกอ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ใยพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงชัชฎา อธิอมรธาดา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงจิราภา มุศิริ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา เสาร์คำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงชนาพร งามแสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงวาริน เขตบ้าน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงรัศมี ไชยขันธุ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงปภาวดี ผุยลานวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายภัทระ อุดมนา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๒๖

เด็กหญิงมนต์ศิญา งามสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงธวัลพร โถดาสา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายสิทธิกร อ่อนบุรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ หมู่แสนกอ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๔ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงนันทกานต์ หมู่แสนกอ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ งามยะราช

๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๓๒
นางสาวกัลยา วงค์ชารี

๒๔/๐๘/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๓๓

นางสาวลัดดาวัลย์ งามแสง
๑๙/๐๔/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายกิตติกานต์ ชาวสำราญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายชินวัฒน์ ธงไชย

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายไชยวัฒน์ มหาโคตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๓๗

เด็กชายญาณวิชย์ เรืองศักดิดา

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายณัฐพงษ์ คำศรีพล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายธีรชาติ สกุลโพน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายธีรพล กิงพรมภู

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๔๑

เด็กชายนาวา เนตรวงษ์อินทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายพลายงาม กิงพรมภู

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กชายมนตรี ผาบแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายยุทธชาติ ผาบแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๔๕

เด็กชายรพีพัฒน์ คำศรีพล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กชายลิขสิทธิ

์

เลานวดวัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ก้อนดินจี

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงชลธิชา หงษ์ต้น

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๔๙

เด็กหญิงณิชาพัชร์ เรืองศักดิดา

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงตวงทอง อ่วมมณี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงทีรตา บุญมาลี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงบุญยานุช ภู่ปราง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๕๓

เด็กหญิงปรารถนา หาวิลี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงพรชิตา รอบคอบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ จิตน้อม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงมีสุข คำสำแดง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๕๗

เด็กหญิงรัชติกร หาวิลี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงวิสสุตา วรสาร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงชนม์นิภา แสงทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายวีระพงษ์ ชีแพง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๖๑

เด็กชายภูมินทร์ ผาบแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กชายปฏิภาณ ทองออน

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กชายวัฒนัย ทาระเวท

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายอนุชา คำศรีพล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๕ / ๑๖๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กชายวิศวพงศ์ เรืองศักดิดา

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายชัยยงค์ โพธิวิเศษ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายณัฐพล สุทธไชยา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีสิงห์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายนฤดล หงษ์รักษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายปริญญา ลือนาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายวรพงศ์ จันทร์ทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๗๒

เด็กชายภูบดินทร์ รสหอม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายวิชยุตม์ ซีมุน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายณัฐพล หล้าสกุล

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายวิษณุพงษ์ ไชยบุตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๗๖

เด็กหญิงศศิธร ราชาธร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงนันทนา ขวัญโพก

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงนลินี ราตรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงเพชรรินทร์ พิษสุวรรณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทุมเพ็ง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงแสงดาว ยัญรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงวราภรณ์ นวลตา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายกฤษนัย พิชหมอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กชายจักรติการณ์ แก้วบัณฑิต

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายทยากร โปฎก

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กชายธีรภัทร สีสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายมงคล ทาระเวท

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๘๘

เด็กชายศราวุธ เทียวไทย
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กชายพัสกรณ์ สอนสูญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงอรยา หาวิลี

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงพิงพนา รูปสอาด

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๙๒

เด็กหญิงพรนิภา ราตรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงอภิญญา เนตรวงษ์อินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงดุสิตา คำศรีพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สร้อยสน

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๙๖ เด็กหญิงปรัชญาลักษณ์
ผาบแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงชมัยพร เลานวดวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงพรนิภา ศรีเลิศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงพรไพลิน โคตรมิตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๖ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงลลิตา สอนวงษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงอโรชา สุดทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายทวีพงษ์ คนกลาง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ สุราราช

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงนภัสชา เจริญศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วก่า

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงพีรดา ว่องไว

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงมินตรา ทิลารักษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงรัชนีกร เทียบกระโทก

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงเกษสุดา บาตดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

กลยนีย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา สุราราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงบุญสิตา อุปรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายชลันธร สาครขันธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๑๔
นางสาวพันทิกา นาโควงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๑๕

นางสาววิมลรัตน์ จิตอาคะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๑๖
นางสาวสุชานันท์ นาโควงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๑๗
นางสาวชุติมา จิตอาคะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๑๘
นางสาวเมธาวี สายดาบแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๑๙

นางสาวกนกอร ยศรักษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๒๐
นางสาวสุภัทรา คนเพียร

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๒๑
นางสาวกรกนก ลุนจักร

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงชนิกานต์ จิตอาคะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นาโควงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายวีระเทพ อารีย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายศตคุณ บาตดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กชายอิสรภาพ เครือหมืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ทิลารักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายธันวา โคตรวิชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กชายนัตพงษ์ จันลือศิลป

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายภูผา คำชมภู

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงปนัดดา นาโควงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงปนัดดา ลุนจักร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงปนัดดา วรอินทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงวิชุดา กุลสอนนาม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงสติกาณ์ สุวรดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงสุวรรณา โคตวิชัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงสรชล สุราราช

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กชายณัฐพร ทุมกิจจะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายธนาพงค์ ทิพวัจนา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายนิรุทธ์ หลวงโป

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายปญจพล ปฐพี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายวรพงษ์ สอนวงษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายศักดินนท์ ขุนเชียง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงเกษมณี ทุมกิจจะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ จันลาวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงสุชานันท์ ปทราช

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์วีรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงพัชราภา พรมเหมาะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงรุจิษยา โคตรรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงวราพร ปทราช

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงเสาวนีย์ ทุมกิจจะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายสรวิศ บรรดาศักดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงสุกานดา อันสุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายพัชรพล เดชโฮม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงปาริชาติ คำภีท้าว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายณัฐพล บัวนาค

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๕๘

นางรัตนา บาตดี
๓๐/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) วัดศรีรัตนาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายศราวุฒิ ทรัพย์พิพิตร

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงไอริษา ธรรมชาติ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงพรชนก บาลตำบล

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงกชกร เพียสา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงกัลยา แทนรินท์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงขนิษฐา นาใจคง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงกมลวรรณ สุภาพ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กชายกีรติพัฒน์ ออระวอน
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ทองพราว

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงแพรวรุ้ง เขียนสะอาด

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายอดุลวิทย์ สุวรรณชัยรบ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงบุตรษบา แก้วมุงคุณ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงสุพิชชา

พิทักษ์ธนาทรัพย์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงบุญญาพร พัฒนา

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กหญิงเขมินทรา แก้วอุดร
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงอาริสา ลีทอง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงปนัดดา สุทธิดี

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงสุรัตน์วดี ถาหมืน

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กหญิงณิชานันท์ วงศ์แสงงาม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายญาณาธิป พระนคร

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายชวนากร มีผล

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายยอดมงคล อุปสรรค์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๘๑

เด็กชายณัฐภัทร พรหมพินิจ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กชายกีรติ ศรีไชยวาลย์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายธนพงศ์ ศรีมาชัย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงชนานันท์ มะลิซ้อน

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงอติกานต์ วงศ์พิมพ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงอนุธิดา อนุประดิษฐ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กชายชโวทัย วัชรเกรียงไกร

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำผาลา

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงทติญา ไขคำ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายบารเมษฐ์ ศิริคุณ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงศิรภัสสร หินสอ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

สัพโส
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กชายนวมินทร์ เหมะธุรินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายนิรุช ปานชาลี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงฐิติชญา นามแสน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงจิดาภา สุวรรณชัยรบ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงนัฐภรณ์ คุณสมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงพระจันทร์ จิตธรรม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กชายพงศภัค ดอกจันดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงกรีติยาภา ติไตรวรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงฝนทิพย์ จรลี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายพจน์ดนัย แก่นท้าว

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายกรกฎ สุชัยสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงชลดา หนองเปด

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงพัชรา ทองโคตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายศีลวัต อู่ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงนันทนา นิลพงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายกฤติพงศ์ ภาชนะวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายทรัพย์ทวี เทียงทัศน์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงกชพร กุลมินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กชายณัฐพัฒน์ หมันกุล

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กหญิงธิตยา สาขามุละ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายธรรมนูญฐรัฐ ไชยสัตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายวาฤทธิ

์

จูสี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงพิมพิกา วรรณโส

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กหญิงศีลัชญา นามแสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงพินทุอร โพธิสาราช

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายอัษฎาชัย เวยสาร

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงมนทกานติ

์

สุกัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงชรินดา อ่อนทา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงปยพร ศรีหาบุตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ธรรมติกาแดง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงวรัญญา ขันติจิต

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กชายวัชรพงษ์ บุญเพิม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายสารินทร์ รัตนกร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายธีรภัทร แสงศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงกุลนันทน์ ปะจิตตังโข

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา ริยะสาร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงพัชรี เจริญไชย

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ธิวะโต

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงกิรณา ดาวเศรษฐ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงศิริกาญจน์ สะหะสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงจินต์จุฑา อนุโลม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงชนัญญา ทรัพย์สมบัติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายภูริพงษ์ โชนอนุ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงสรญา มูลพิมพ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงอทิติญา กุละนาม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายภูบดินทร์ หลอดเหลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายท้องฟา สัพโส

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๐ / ๑๖๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงขวัญธิดา สลับเชือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ สุวรรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงสิรินธรารัตน์ กิณเรศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กชายนิรุทธ์ สุวรรณชัยรบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายวสุ เข็มทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงศุภสุตา ทีอร่าม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงแขวิไล เดชพงษ์พันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ตาดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายธนาวุฒิ กิณเรศ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงอรนุช ผ่องหทัยกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายสหชัย โวหาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่แต้
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงธนภรณ์ สมองดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายอชิตพล จันทร์สุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายภัทรดนัย จันทนพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กชายราชพฤกษ์ วรรณเกษม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุขจิตวิบูรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงขวัญชนก หล้าหิบ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายฉัตรเพชร เหระวัน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วกาฬ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงอริศรา วิชนา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงธนัญวรัตน์ สุวรรณชัยรบ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงขวัญชิณีย์ อมยา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ขันละ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงเบญจภรณ์ พิลาจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กชายถิรวัฒน์ ทองมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงชลลดา หัสดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๖๗

เด็กหญิงภคพร พรมชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงชนาพร สติยศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายจีระศักดิ

์

แก้วสนธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงกชกร แฝงจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๗๑

เด็กชายธนากร แสนบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๗๒
นายพรชัย อำมุกคะ

๒๙/๑๐/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๗๓
นางธัญลักษณ์ อัคพิน ๒/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๗๔
นางสาวนาฏสินี พลเศษ

๑๐/๑๐/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๑ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๕๗๕
นางสาวนิดา ศรีสร้อย

๑๙/๑๑/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๗๖
นางบุญฉลอง ไชยเพชร ๑/๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๗๗
นางพิฌญาธารณ์ วงศิริวรกุล

๒๓/๑๒/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๗๘

นางยุวดี แสงจันทร์
๒๒/๖/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๗๙
นางรัชกรณ์ พรเอนก

๒๘/๐๙/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๘๐
นางรุจิลักษณ์ สุวรรณชัยรบ ๕/๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๘๑
นายวีระศักดิ

์

พิจารณ์
๑๒/๘/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๘๒

นางสาวอรพรรณ ทนุจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๘๓
นายไชยา ศรีสร้อย

๓๑/๑/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๘๔
นางสาววิภาวรรณ พละศักดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๘๕
นางสาวสุพรรษา คำมีมิตร

๑๑/๐๗/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๔๖๐/๔๕๘๖

เด็กชายศุภณัฐ สาระพร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กชายธนวัต บุตรสาระ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายณัชพล นาสองศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายศิรวิชญ์ เครือจำปา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แดงลิม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายนันทวัฒน์ สมัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายศรัณย์ ฝายสีลา

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงปยะดา คำมูลนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กหญิงพริมรดา จามิกร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงรัตน์ดา ผิวอินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงพรพรรณ พรหมจักร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงนิลวรรณ สินลับ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กชายณัฐสาตร์ คันธะวิชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายชลธาร ศรีหนองห้าง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงพรพิรุณ ลมัยกุล

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา วิถี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงฐิตาพร เจริญไชย

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงณัชชา กิงเกล้า

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงดิษยาภรณ์ ไชยราช

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จันทร์สุข

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงจีนระดา เจริญวงค์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายจตุรภัทร นิยมสัตย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงนุชวรา สรรพโชติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายนนท์วัฒน์ สมชาติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายธวัชชัย ศรีชัยบุตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงกวินนาฏ ยอดสุรินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๑๒
ว่าทีร้อยตำรวจโทณรงค์เดช

่

ผลจันทน์
๑๕/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๑๓

นางกิงเพชร

่

บุญเลิศ ๙/๘/๒๕๐๔ โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๑๔
นายพิริยะ นาคเนาวรัตน์

๑๗/๘/๒๕๓๗
โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงปาณจรี ชัยบุปผา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงฐิติยา จูมจันดา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๑๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ คิดโสดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงสุภารัตน์ สมศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๑๙
นางสาวกัญญารัตน์ โพชะราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๒๐
นางสาววรนุช ลีพรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๒๑

นางสาววริญญดา ดอบุตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๒๒
นางสาวธมนวรรณ บุญชาญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๒๓
นางสาวมลวิภา ศรีนาคสุก

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๒๔
นางสาววราภรณ์ กิมุล

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๒๕

นางสาวแอนดี

้

บุญแฮด
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๒๖
นางสาวสุภาพร ศรจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๒๗
นางสาวนฤมล วงค์คำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๒๘
นายทัศพร บุญประจำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๒๙
นางสาวประภาศิลป พิทักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๓๐
นางสาววิภารัตน์ เพียงเงิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๓๑
นางสาวสุจินดา จุลขันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๓๒
นางสาวฟาใส สืบสิงห์

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๓๓

นางสาววิภาวรรณ เพียงเงิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๓๔
นางสาวศศินิภา อุปทุม

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๓๕
นางสาวกาญจนา บุญชาญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๓๖
นางสาวกติกา ผ่องแผ้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๓๗

นางสาวธันยพร เทพโยธา
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๓๘
นางสาววิภาดา สาริบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๓๙
นางสาวสุวนันท์ เกลียงศรี

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๔๐
นางสาววนิดา เข็มจักร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๔๑

นายธนกฤต ไชยเชษฐ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๔๒
นางสาวธิดารัตน์ คอนโคตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายระพีพัฒน์ โพธิศรีมา

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายธนากร ราชสุภา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายธีรวัฒน์ เหมือยพรหม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงพิฌาดา นันทะวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงพรรณวดี พลหาญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๔๘

เด็กชายธนพล รัตนพานิชย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ วันทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงสุนิสา อุตรหงษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงสุธาวี สาริสี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๕๒

เด็กชายทักษิณ อุตระหงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงจิรัชยา ใครบุตร

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงศศิกานต์ สายทอง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงจิราพัชร สุพิมล

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กชายกิตติพงษ์ งิวโสม

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงพิมพิกา เศรษฐาไชย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงปาริชาติ ยมพินิจ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงสุภา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายภทรพล บงบุตร

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายสุภวัฐ บงบุตร

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายชยานันต์ อวนปอง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายธนบดี ธวัชโชติ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กชายรชานนท์ กิจจารุวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงเมธปยา ไชยนา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วฝาย

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงธนิดา ดาวรัมย์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๖๘

เด็กหญิงรัชกานต์ ไฝทาคำ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงมนัสชนก บุญเนาว์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงอณิณฑิฎา แก้วพาดี

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงพรนภัส ทองหมัน

้

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กหญิงรินทร์ฤทัย
พฤกษบูรณ์โกศล

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า

เคนไชยวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายปฏิพัทธ์ จูมจันทา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงนฤมล บุตรราช

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เหง้าเมืองกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงวรินธิญา โพชะาช

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา งาสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วจุลลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายวิทยา เคียงคำผง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงฐิติวรดา จันทะศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ คิอินธิ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กชายชินวงศ์ แปะเอียม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงนภัสสร หมายมัน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงณิชกานต์ ลาดำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายอิทธิพล จรหาพล

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กชายอภิชาติ พรมบุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงลลิตภัทร สีสงค์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เปาปด

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายภูบดินทร์ ใครบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงปนัทดา บุญชะนะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงวรัญญา เถาตาจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายจิรายุ ทองศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงผกามาศ ตาลไธสงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กชายประกาศิต บรรจง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายพุฒิพงค์ แก่นสาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงสิริเอมอร กอแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงทาริกา ชัยมุงคุณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กหญิงรุจจิรา

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงวิชุดา ชัยมุงคุณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงเบญจภรณ์ วิยาสิงห์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวศิริราษฎร์บำรุง

้

วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายอดิเทพ อิมบุญสุ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายกฤษณพงศ์ อุ่มสาพล

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๐๔ เด็กชายโชคเกรียงไกร
มีไกรลาศ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายพุทธิชัย ใจดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงสุวรรณา ดอกสี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงชลธิชา เพชรเลิศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงสุนิษา ผาสีดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ไร่วิบูลย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายพีระพงษ์ ชัยมุงคุณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปะนะสุนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ โต่งจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ นามยศขวา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศรีกาลัง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๕ / ๑๖๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ พันทู

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงอรยา ผาพองยุน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กหญิงสุภัตรา อำจุฬา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงปนัดดา แสนภูวา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กหญิงอาภัสรา สิมสินธุ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงสุรีพร พรประเสริฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงศุภธิดา พระสุรัต

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กหญิงธยานี ต้นนาจาน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ อิมบุญสุ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กชายณัฐพล ผานคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายอานนท์ นาโควงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กหญิงธริตา คำสงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงทิพวรรณ เหลือผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายธนโชติ อุ่มภูธร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทีผุย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายธนพล คำเพราะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายธนาวุฒิ สุวรรณเพชร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงรัตติกาล แก้วเคน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงธนัญญา ประกิง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กหญิงนันทวดี นาโควงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงเจนจิรา เลงไทสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงสุธาสิน คำลือ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ กุลยณี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กหญิงนัฐธิชา ผานคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กหญิงวิมลศิริ ประเทพา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงวรรณกร นะสูงเนิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กชายธีรวัสส์ เเก้วมุกดา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กหญิงสุปราณี อิมบุญสุ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงวีรดา คำจุ่น

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงคุณากร ชัยมุงคุณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงประภัสสร พันทู

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กหญิงสุวรรณี จันทร์มาเมือง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงธิดา ณะโพธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เงินชาลี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงเมษา สังกิจ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายกฤษะณะ ชัยทะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายธนาวุฒิ อุสาพรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ศรีทิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กหญิงศิรประภา พินพงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงพนิดา วงศ์ษา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงนริศรา เฟองแสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายสมพร ดอกสี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ บาลไพร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายดนุพล ชมชืน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายวรุตน์ พรมหากุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ อุทะมาลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายศรายุทธ อิมบุญสุ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงณัฐลิกา ขันบรรจง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายลัทธพล อุปคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ขวาธิจักร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๖๕

เด็กชายพลวัตน์ สิมสินธ์ ุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายนลิน ลาวิลาศ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงรัชนี ผาสีกาย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงพรพิมล ขวาธิจักร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กหญิงรินดา นามยศขวา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ชัยมุงคุณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายวรวุฒิ วรสาร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายอภิชาติ ศักดิวงษ์

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กชายนพพล พันทู

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายวรรชัย ดอกสี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงศศิธร เข็มมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงณัฐนิฌา มงคล

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กหญิงเกวลิน หนูอินทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงฐิตาพา อุ่มจันทร์สา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงฐิติมา คำภาผง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงพรธีรา พรมหากุล

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กหญิงนิตยา วิภาวิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กชายนิรุช อินธิตก

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงแก้วลัดดา อุ่มสาพล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงชนกนันท์ ทิมแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายเดชา ประกิง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายพิชชากร ศรีจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงพิยดา นาโควงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กชายวิทวัส เมษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายอดิศร ประเทพา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ นาโควงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ แสนภูวา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงกุลธิดา เมษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงณัฐธิดา อุ่มสาพล

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงปรียานุช แก้วประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงเปรียบดาว คุณสมบัติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กหญิงพรธิตา นาโควงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงสายธาร ประเทพา

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา ผาสีกาย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายชาญชัย วงศ์ภาสกร

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๘๐๐
นางสาวจิรสุดา ทองทิพย์

๒๓/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๘๐๑
นางสาวปณฑิตา ฤทธิแผลง

๓๐/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๘๐๒
นางสาวสุจินต์ จันดากุล

๑๗/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงวิลาวัณย์ บุญยู

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงพรสวรรค์ บอกประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายวราวุฒิ ทองหนุน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายธวัชชัย ผาพองยุน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายฤทธิเดช เครืองจันทร์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายชุติเดช เมืองมุงคุณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายพัชรพล นาโควงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงอุมาพร ยศตะโคตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายทนงศักดิ

์

นาโควงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กหญิงกชกร อิมบุญสุ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงกรรณิกา ศรีสาร

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงพัชลิดา ไสยศาสตร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงชลินรัตน์ ลาดบาศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๔๖๐/๔๘๑๖

เด็กหญิงจันสุดา โสภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายกิตติภูมิ บุตราช

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงมะลิษา น้อยอาษา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๑๙
นางสาวอาทิตยา ดีขะมาตร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๘ / ๑๖๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๘๒๐
นายอิษฎา ขะมะรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๒๑
นายอัษฎาวุธ ศรีหาราช

๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๒๒
นางสาวปนัดดา วระโงน

๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๒๓

นายธีรเดช พิมเสน
๒๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๒๔
นางสาวเพขรชุดา ระแสนพรหม

๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๒๕
นายสาคร วังอุปดชา

๑๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๒๖
นางสาวรุจิรา โยลัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๒๗

นางสาวปนัดดา มะลิตัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๒๘
นางสาวส้อยกันยา พลแสน

๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๒๙
นายอานนท์ ชามุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงกัญจนพร แสนจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๓๑

นางสาวดวงใจ จันทรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๓๒
นายเจษฎา แสนพันนา

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๓๓
นางฮ่ม พรมเทพ

๐๗/๐๙/๒๕๑๐
กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๓๔
นางทองไสย ต้นกลาง

๐๒/๐๙/๒๕๑๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๓๕

นางบุบผา ไรท์
๑๕/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๓๖
นางสาวอุไรพร อินทร์ทะสร้อย

๐๘/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๓๗
นายณัฐวุฒิ คำตา

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๓๘
นางสาวรุจิประภา ลาโภ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๓๙

นายดมศักดิ

์

เรียงจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๔๐
นางไพรัตน์ สุทธิอาจ

๒๖/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๔๑
นางสาววิไลพร ศาลางาม

๒๕/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๔๒
นางปนแก้ว เหลาตุลา

๒๒/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๔๓

นางสาวโยธกา ศรีระวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๔๔
นางสาวสินใจ เขตร์กลาง

๒๕/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๔๕
นางสาวก้อนทอง วงษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๔๖
นางบังอร มาสขาว

๒๒/๐๔/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๔๗

นางสาวสุพัตรา เอือเฟอ

้

๒๕/๐๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๔๘
นายอุทัย ศุภวิเศษ

๒๐/๑๐/๒๕๑๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๔๙
นายธีระศักดิ

์

ฝาระมี

๑๙/๑๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๕๐
นางสาวฐิติมา พึงบารมี

่

๒๖/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๕๑

นางสาวมณีวรรณ สุวรรณชัยรบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๕๒
นายสวัสดิ

์

ห้องจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๕๓
นางไพรวัลย์ ดวงได้

๑๐/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๕๔
นายปญญา แก้วลอดหล้า

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓๙ / ๑๖๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๘๕๕
นางสาวสิริรัชดา ศรีสถาน

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๕๖
นายศุภกฤษ์ เครือเนตร

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๕๗
นายชูชาติ เจริญธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๒๐
กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๕๘

นายคาน เคนพุทธา
๑๕/๐๔/๒๕๐๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๕๙
นางสาวอินทิรา ราชป

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๖๐
นายนัฏฐชัย สายโสภา

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๖๑
นายศิราวุธ มีชำนาญ

๐๘/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๖๒

นางสาววารุณีย์ กงตาล
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๖๓
นางสาวอุไรพร กงตาล

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๖๔
นางสาวอุไรวรรณ แก้วไชยศรี

๑๓/๐๔/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๖๕
นายวีระพงค์ พลรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๐๗

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๖๖

นางแตงอ่อน พลรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๒๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กชายรุ่งโรจณ์ วรรณสุ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายวรุฒน์ ปอมัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายจิตติศักดิ

์

สังข์พระ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงนำผึง

้

คึมยะราช
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ระศิกา

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงพิชญา วรรณสุ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กชายจิตติวัฒน์ จันทะลุน

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กชายสรวิชญ์ แก้วมะ
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กชายณัฐปพน แสนดวง

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กหญิงโชติกา แก้วมะ

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ คึมยะราช

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กหญิงชญานินท์ ศิริชมภู
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กหญิงนำทิพย์ แสนเสนยา

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงภัทรธิดา พูนน้อย

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงทิตฐิตา พรพึง

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กชายกรวิชญ์ คึมยะราช
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กชายเอกวุฒิ แก้วมะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงจันทรรัตน์ ฉายทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา กางกำจัด

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กหญิงเกศราภา ภักดีพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีชัยมูล

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กชายอนุชา นาโถ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายกฤษฎา นิลทะราช

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายพิศาล ไชยวงศ์คต

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กชายกมลภพ เสนจันตะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กชายวันเฉลิม ห้าวเหิม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๙๓

เด็กชายณัฐชนน จงจิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กชายชาญณรงค์ เสนจันตะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กหญิงพรรนิษา ไชยวงศ์คต

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงเกณิกา แก้วมะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๙๗

เด็กหญิงกชกร บุระเนตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กหญิงวิลาสินี กำลังเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แก้วมะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายภีรวัฒน์ แสงวงศ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงกติกา คึมยะราช

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงธนิตา ทรทึก

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงบุษพร แก้วดวงงาม

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายคมกริช แก้วมะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงทรัพย์ศิริ คึมยะราช

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายนฤพร หลวงพิรม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายอชิรวิชญ์ ศรีฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายอนุชิต โสมนาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงปนจุฑา ประทุมวัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายศิริโรจน์ ลอนตรง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กชายธิวากร ศิริชมภู

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กชายฉัตรพล พรมจำปา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กชายฉัตรดนัย จูงกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กชายทิพากร จันทรังษี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายอภิภัทร พานเชียงศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายธนพัฒน์ ลมบัวลอด

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๑๗

เด็กหญิงสุพิชชา คึมยะราช
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงวรนุช ทาวังราช

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กหญิงพรนิภา วงศ์เจริญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายอำนาจ คำตังหน้า

้

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๒๑

เด็กชายจักริน พรมเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เทียมสงวน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กชายสุริยา พัดเปยมา

๐๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายศรัญู วงค์จันทะ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายอภิราช เชียงไขแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กชายสุรพงษ์ วันทอง

๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงปวีณา เรืองรืน

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กหญิงแพรธารทอง วรรณสุ

๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงกานต์มณี พลวงศ์ษา

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๓๐
นางบุญมี ไพรบึง

๙/๑๐/๒๕๑๘
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๓๑
นายเอกชัย ไชยมาตย์

๒๗/๖/๒๕๔๒
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๓๒

นางอ้อมฤทัย โคตรเครือง

่

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๓๓
นางจันทร์เพ็ญ บุตชาดา

๓/๑๑/๒๕๑๘
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๓๔
นางสาวณัธิดา เตอุตรวง

๑๑/๖/๒๕๔๒
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๓๕
นางสาววันนิสา วงแก้ว

๒๗/๗/๒๕๔๒
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๓๖

นางสาวอรวรรณ อำภะวา
๒๙/๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๓๗
นางสาววราภรณ์ คำภูแสน ๒/๘/๒๕๓๙ กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๓๘
นางสาวอัจฉริยา จันทร์ทอง

๒๕/๖/๒๕๔๑
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๓๙
นางราตรี หมันคูณ

่

๑๗/๑/๒๕๒๒
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๔๐
นางสาวนิยากร บุตรดี

๓๑/๗/๒๕๔๓
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๔๑
นางสาวนารีรันน์ พรมจันทร์ ๕/๖/๒๕๓๕ กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๔๒
นางสาวนิรภรณ์ รู้บุญ

๑๓/๙/๒๕๓๗
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๔๓
นางสาวดวงใจ สีสงคราม

๑๗/๑/๒๕๓๐
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๔๔

นายถาวร รากศรี ๕/๗/๒๕๓๕ กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๔๕
นายจักรกฤษณ์ แก่นทอง

๒๑/๕/๒๕๐๖
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๔๖
นางสาวจันดา สารพัฒน์ ๗/๒/๒๕๒๗ กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๔๗
นางทิพวรรณ คำคูณ

๒๙/๐๑/๒๕๐๙

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๔๘

นางเกวลิน โคตรบัญชา
๑๘/๘/๒๕๐๕

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กชายธนดล ใบภักดี

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายจิรภัทร วุฒิพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายรุ่งเพชร ธิวะโต

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กชายนพคุณ ขันติยู
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงอารียา สีดารักษา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายเอกมงคล มาตราช

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงธนิศา สัพโส

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๕๖

เด็กชายณัฐพล สุดาชม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มาตราช

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงรัญชิตา ธิวะโต

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงนันทพร พรมทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายนิธิศ อุปพงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายวัชระพงษ์ ฟองอ่อน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงปยะดา มาตราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๖๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ก้อนแพง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงธนพร มโนธรรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทร์มาลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๖๗

เด็กหญิงอารียา ฟองอ่อน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงนันทนา น้อยทะลง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กหญิงประภาดา นุสายรัมย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายเกียรติยศ พรมทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ธิวะโต
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายจักรินทร์ พุฒศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายณัฐพนธ์ วงศ์อาษา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธิวะโต
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๗๕

เด็กชายสันติ ธิวะโต
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงกนกวรรณ มาตราช

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กชายเกรียงไกร ธิวะโต

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กชายจักรี พรมทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๗๙

เด็กหญิงสุภัชชา สุวรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายศิวรัตน์ ไกรแสงศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา ภักดิชัยภูมิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๘๓

เด็กชายปฏิพล กรมณี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กชายอภิวิชญ์ มาตราช

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายธนพล มาตราช

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายศุภวัฒน์ สีแดง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๘๗

เด็กชายพุทธพงษ์ มาตราช
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายภูรินทร์ มาตราช

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายวัชระเกียรติ นินทะคา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายพชรพล โคนจอหอ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๙๑

เด็กหญิงวรัญญา มาตราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงยลดา จันทร์มาลา

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงสุมิตตา เหลาแตว

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงสุณิสา ธิวะโต

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

สัพโส
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงกัญญรัตน์ มาตราช

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๙๘

เด็กหญิงปนัดดา ผ่านสุวรรณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงนิภาพร กันหามล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงรัตนากร มาตราช

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงสุพรรณิกา จันทร์เพ็งเพ็ญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงหทัยชนก อาจอุดม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงปาณิสรา ฟองอ่อน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงปนัดดา ธิวะโต

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงวรนารี ฟองอ่อน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงรุ่งไพลิน แสนศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงนภัสสร มหานิล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์มาลา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงอุดมพร จินาคม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงกมลเนตร อุทธา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายอรรถวิทย์ ฟองอ่อน

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงจิราภา ประทินรัมย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายธนากร มะริสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายพิภพ ฟองอ่อน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

กางทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธิวะโต
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงศศิภา โทวะดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงปทุมพร คงปาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงนวิยา มาตราช

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทวีคูณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายชาญวิทย์ จันทร์มาลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายดุษฎี สุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายธีราวัฒน์ ธิวะโต

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายสุรพล ดวงดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายธนกร เม็กอำนาจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายพิว จันทร์มาลา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายวิสนุกรณ์ จันทร์มาลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายพิรยุทธ ลาภกระโทก

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงณัฐญา สุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๔ / ๑๖๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ ต้นวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายกฤษดา ธิวะโต

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายรุจดนัย ไมหาญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายภูวดล ธิวะโต

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายศราวุฒิ ธิวะโต

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายดำรงศักดิ

์

ธิวะโต
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายธันวา มาตราช

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายขวัญชัย พรมทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงประภัสสร ฟองอ่อน

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงเดือนดารา สารภาพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถึงทองแดง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงอรพิน มหานิล

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงมณฑิตา มาตราช

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงวาสนา ฟองอ่อน

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายณัฐวัฒ สาคร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายฐิติศักดิ

์

แทนรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงเอมมิกา นาเมืองรักษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงสุพรัตน์ ไชยปญหา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงปรีเนตร จงดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ ไตรยงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายกิตติพันธ์ จันทร์มาลา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายทรัพย์ทวี ฟองอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายวสันต์ ธิวะโต

๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายสรัล ธิวะโต

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายสุธี ขันติยู

๓๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายสรศักดิ

์

มาตราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงอลิชา ขันติยู

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงณิชา ขันติยู

๒๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงปนัดดา มาตเลียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายสุรสีห์ สังโวรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงอรัญญา ขันติยู

๒๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ธิวะโต

๑๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงณัชชา ธิวะโต

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายณัฐนนท์ สุวรรณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายสุทธิมงคล ศรีสงคราม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายศักดินันท์ แสนหูม

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายคาราวาน คามวัลย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๐๖๗
นายณัฐพล บุญเลียม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๔๖๐/๕๐๖๘
นางสาวเบญจมาศ ปนใส

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๔๖๐/๕๐๖๙
นายจันทวงษ์ จัทร์มาลา

๑๖/๐๘/๒๔๗๗

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๔๖๐/๕๐๗๐
นายสมาน ธิวะโต

๑๘/๐๕/๒๕๑๕

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๔๖๐/๕๐๗๑
นายมงคล แก้วดี

๑๖/๐๑/๒๕๐๘

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๔๖๐/๕๐๗๒
นางจันทนา เกตุวงษา

๒๑/๐๕/๒๕๑๑

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๔๖๐/๕๐๗๓
นางเพ็ญประภา พลวงศ์ษา

๒๒/๐๘/๒๕๑๒

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงกัญญาณํฐ โปะประนม

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดจิก โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงพิชญ์สุดา อินธิบาล ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดจิก โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงธมลวรรณ วงค์อุดมศิลป ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดจิก โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายพันเลิศ ประฮาดไชย

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงขวัญจิรา รัตนมงคล

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงเจริน สงกาผัน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงนิชา วงษ์อินทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงปนัดดา จันทพันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มาลีปา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงนิภารัตน์ โพธิศรี

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงอุไรวรรณ ไวฝาง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงอัญชนา สายพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงธาราวดี เกตุรักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายธนรัช เบ้าพงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใบธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายธณัฐชัย เขือนแก้ว

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายปฐพี อุปทุม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงธนภรณ์ ดอบุตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงธันยมัย สายพรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงประภัสสร อินทร์ตา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงภัทราพร โพธิศรี

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงมานิดา ดอบุตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงศิรประภา สมบูรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายกฤษฎา ดอบุตร

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ประฮาดไชย

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายพชร ไชยสิทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายกิติพงษ์ โพธิศรี

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายรชานนท์ ภูคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายพิสิทธิ

์

เขือนพงค์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงปรายฟา กาลือ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิศรี

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงนิชาดา สอนสูญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงพรรณิดา คำปญโญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา ราชไรกิจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงพิจิตรา เขือนพงค์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ กาศจักร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ฝายสอน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๑๑

เด็กชายยงยุทธ ไชยเชษฐา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กชายเอนก หล่อนดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขัวก่าย โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กชายวันวิสา สุภิวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กหญิงอุมาพร ดอบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กชายชัชวาล รัตนวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายภากร ปุกะนะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายประพันธ์ศักดิ

์

สำลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงชราลัย มุทาพร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๑๙

เด็กหญิงชุติพร นรินทร์นอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงอันนิตา พิกุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงมุกมณี สำลี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงฟาศิริ นามเสนา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ ประทุมพิมพ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายจิระวัช ดกเอีย

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายศิริศักดิ

์

เสนามนตรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายสุรชาติ จันทร์เทพ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๒๗

เด็กชายสุทธิมนต์ คำยอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงผกามาศ มหาวงศ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังเวิน โพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงชนิยา สุขประเสริฐ

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงจิราภา นามวันดี ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กชายพงษ์พิทยา ชายแก้ว
๑๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายพนมกรณ์ ยืนสุข ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายจักรพงษ์ โมราราช ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายนพรัตน์ เมาบุตรดา

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวรรณภา

๒๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กชายนนทพัทธ์ บุญช่วย

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กชายสกลเกียรติ ก้อนจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๑๓๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ ตระสิงห์ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินเหิบ เสบุญเรือง  

สน ๔๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ กรพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ลอยหา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงสุนันท์ษา ศรีสุธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๔๒

เด็กหญิงณัฐริกา คำมีมิตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงปนัดดา พรมคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กหญิงอรทัย ลาสุด

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงซีนัท ยากูบู

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๔๖

เด็กหญิงขวัญทิพย์ อนันติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงชญานันท์ บุญตาท้าว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงนภิสา หอมมะลิ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงปริญญา รู้ยืนยง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงกนกพร พรหมพิทักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กหญิงพิชาภรณ์ แก๊สสูงเนิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงปทิตตา เงินลุนปา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ โพสาธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๔๖๐/๕๑๕๔

เด็กชายทวนทอง วัดแผ่นลำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กชายปวเรศ ไชยนต์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายปณณธร วัดแผ่นลำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายปยะวัฒน์ วัดแผ่นลำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๕๘

เด็กชายพัชรพล วัดแผ่นลำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กชายพัชรพล วัดแผ่นลำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายภูผา วัดแผ่นลำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กชายยุทธนา มามีกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๖๒

เด็กชายวุฒิชัย สืบศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายศรายุทธ วัดแผ่นลำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงจิระนุช เนืองทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงจีรณา ภูหัดสวน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๖๖

เด็กหญิงจีรนุช ศักดิซ้ายดา

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กหญิงชัญญานุช เมษา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงรุ่งธิวา เจริญคร

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงวรดา วัดแผ่นลำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงวาศิณี เวฬุวนารักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีสุธรรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ผิวผาง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๗๓

เด็กหญิงศวิตา วัดแผ่นลำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ พังดวงแสง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงมาลินี สายทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กชายกฤติพงษ์ เถาว์อ้วน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๗๗

เด็กชายกฤษดา ศักดิซ้ายดา

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กหญิงปย์รดา สิทธินูน

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กหญิงไพรินทร์ มงคลอุทก

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงณัฐชา อุ่นเรือน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๘๑

เด็กชายต้นตระการ ดวงดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงกศิญานันท์ เถาว์อ้วน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงกาญจนา ทูลไชย

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กชายปยะ แร่วงค์คต

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๑๘๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ใยปางแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกม่วง วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กชายวายุ บุญธรรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกม่วง วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กชายณัฐพล มนตะราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกม่วง วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กชายธนวินท์ ชาภูคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๘๙

เด็กชายธเนศพล จันทะแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายคงสิน ทูลชัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กชายวิทู ติมจันทร์เมือง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กชายภูมิอมร วัดแผ่นลำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๙๓

เด็กชายบุญญินท์ พาพานทาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ทูลไชย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กหญิงศิลินทรา มันอินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงมณีวรรณ ทูลชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๙๗

เด็กหญิงดาริกา ทิพย์สุวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงมาริสา ฤทธิฤาวงศ์

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กหญิงชุมพูนุช ลาชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี ใบแสน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กชายศิรชัย ไพลาดสูง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ ทูลไชย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ วัดสามัคคีศรีดาราม  

สน ๔๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กชายธันยา ทะชัยวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กชายเจษฎา สำเร็จดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กชายชัยประสิทธิ

์

อินทรักษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายขัตติยะ ขอคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายนิติภูมิ กองวงศา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงปริสา ยานิตย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงนิธิตรา ลามเพ็ญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงพราวพิรุณ อนุญาหงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงพิมพการต์ ศรีทิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๑๒

เด็กหญิงฉัตรฤดี ศรีจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กชายสันดุสิต ราชัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กชายปวริศ ฤทธิกองโพธิ

์ ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงปยะดา มะหัตกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๑๖

เด็กหญิงปานระพี ประกิง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงปยธิดา ทะวงค์ศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงจิดาภา มูลตองคะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กหญิงยุพาลักษณ์ ยานิตย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงจินตนา ฮาบประกร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กชายอทิกร โคตรธรรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงอนุธิตา ลามเพ็ญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงสุภาพร ฮาบประคร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๒๔

เด็กหญิงจุฬารันต์ เตจ๊ะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กชายศักดิดา

์

แสนโบราณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายพรมรัตน์ อนุกูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงนฤมล ทะชัยวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๒๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทะวงศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายพีรพัทร ขวาธิจักร

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กหญิงขวัญฤดี นาลาผาย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย ขวาธิจักร

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๓๒

เด็กหญิงดาริณี ทะวงศ์นา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กหญิงพรเพ็ญ ยานิตย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กหญิงพิชชาพร ดอกสี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กชายยศพล ขวาธิจักร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๓๖

เด็กชายองอาจ กองวงษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงวนิดา โคตรธรรม

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงอริสา ราชสว่าง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายมานะ บุพศิริ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ขันบรรจง

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลสาระ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงมารศรี เมืองซอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๔๓

เด็กหญิงนิศรา ประกิง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๔๔ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
สายอุราช

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงวัลลภา มีแวว

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ชมิล

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๔๗

เด็กหญิงสายวิภา ประกิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กหญิงธิดาวรรณ สันตะมาตย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กหญิงสกลวรรณ นารีแพงศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงขวัญตรา ทะชัยวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๕๑

เด็กหญิงภัคจีรา ประกิง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กชายนันทวัฒน์ นารีแพงสี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กชายไพบูลย์ โคตรธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงอนุธิดา ขวาธิจักร

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๕๕

เด็กหญิงนัญชนก พรหมจันทะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ฮ่มปา

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงกุลสตรี ธาตุทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงขจรศรี อุ่นสกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๕๙

เด็กหญิงปรารวี หินมพรหม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงชลิดา ศรีสุรินทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงพรสุดา เกียงกรแก้ว

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงดิษยา มีไกรลาศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๖๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ บรรจง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ ยานิตย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กหญิงสุวรรณี คาอำกวย

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงไหมทอง คำแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๖๗

เด็กชายวรรณเฉลิม คำยอแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงกรกนก วงษ์จันทร์แดง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กชายกษมา อนุญาหง์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายอัษฎาวุธ โทหัด

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๗๑

เด็กชายไกรภพ ประกิง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงชญาดา มีไกรลาส

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กชายอนันตชัย ทะวงศ์นา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กชายเฉลิมชัย ขวาธิจักร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กหญิงปวีณา ขวาธิจักร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงดวงนภา จูมศรีสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงกุสุมา จักรเครือ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๗๘

นายวราพงศ์ ยานิตย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ชัยทะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายธีรภัทร ปากดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายธนัชชา ทะวงศ์ศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๘๒

เด็กชายเพชรกล้า หอมวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กชายนิรัช สิมสีแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายธนทัต ชัยทะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายรัฐพงษ์ ลามเพ็ญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๘๖

เด็กชายธีรภัทร อาจจำนงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กชายพีรพล มีไกรลาศ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กชายสหรัฐ ยะวังพล

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กชายญาณวุฒิ ฮาบประคร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงตา

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงสุภาวิตา ฮาบละคร

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงนนทสิริ อินทริง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงสุมินตรา ไมหาญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๙๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุพศิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงเจนนภา ประกิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงยุพิน สันตะมาตย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กชายธนากร โคตรธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๙๘

นายศราวุธ พรมเมือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายดิษฐกร นามปญญา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายนครินทร์ ฉิมชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายธีรภัทร ขวาธิจักร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายชัยรัตน์ มะตนเด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายธีรภัทร์ คำฤาชา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายธีระศักดิ

์

บุญเติม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายศุภกร ขวาธิจักร

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายธรรมนูญ กองวงษา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กชายฐานวุฒิ สุราช

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงจิราภา ทะวงศ์ศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงพรธิดา ขวาธิจักร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงกุลิสรา พรมเผ่า

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กชายอภิวัฒน์ นาเมืองรักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหนองปลาตอง  

สน ๔๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กหญิงจารุณี ศรีคราม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหนองปลาตอง  

สน ๔๔๖๐/๕๓๑๓

เด็กหญิงชุลีพร ศรีฤทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหนองปลาตอง  

สน ๔๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีฤทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหนองปลาตอง  

สน ๔๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กหญิงมะลิ จงนบกลาง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหนองปลาตอง  

สน ๔๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงศุภักษร ไพจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหนองปลาตอง  

สน ๔๔๖๐/๕๓๑๗

เด็กหญิงเอือมพร

้

มีไกรลาศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหนองปลาตอง  

สน ๔๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงสุทธิดา อ้ายปอ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหนองปลาตอง  

สน ๔๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กหญิงนฤตรา ยานสาร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)

วัดหนองปลาตอง  

สน ๔๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายมหิดล มืดทับไทย

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๒๑

เด็กชายธนกฤษณ์ ดาบสมศรี ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กชายมงคลชัย ศรีสุราช

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายนพรัตน์ แก่นจันทร์

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายธีรภัทร ฝายรีย์

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๒๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ แก้วตา
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กชายภาสกร แซ่เล้า

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กชายเจษฎากร คำวังจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กชายพิชิตชัย พลตือ

้

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๒๙

เด็กชายธนกร ละมุล ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กชายศุภกิจ พิชัย ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กชายธนโชติ ลีทอง

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงทิวาพร เพ็งพินิจ

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๓๓

เด็กหญิงพิยะดา ปองศรี
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กหญิงลัดดาวรรณ อัคจันทร์ ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กหญิงประภัสสร ละออเหลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กหญิงคนิตฐา ยางธิสาร

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๓๗

เด็กหญิงอนุธิดา มะลิทอง
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กหญิงนพมาศ สกุลครอง

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงวารุณี เตียงชัย

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงชลดา บุญกลาง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๔๑

เด็กชายปฏิกร พิชัย
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กชายวินัยธร พลสา ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กชายธนวินท์ ลีทอง

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กชายกฤษ เรียบไธสง

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ พลสวัสดิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กชายวรากร บุญหล้า

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กชายศิรวิทย์ ถัดถานาลัย

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๔๘

เด็กชายนฤพล ชูศรีทอง
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กชายชิดณุพงษ์ มันวงค์

่

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กชายเจษฏา เกือทาน

้

๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ เหมะพร

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๕๒

เด็กชายณิวัฒน์ ทุมวงศ์ ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กชายทักษิณ บัวพิศม์

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กหญิงนรินทร ยางธิสาร

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กหญิงอารียา หอมแสง ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๕๖

เด็กหญิงณันธภรณ์ ลีทอง
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีสร้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กหญิงเกวลิน สัพโส

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายศุภรัตน์ สาขา

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายวิภพ ลีทอง

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กชายภัคพล ประทุมรัตน์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กชายนิธิกร โพธิสาวัง

์

๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายภาณุพงษ์ เหลือหลาย ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๖๔

เด็กชายวิธวัฒน์ ไกรยะฝาย
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ลีทอง
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กชายณัฐกฤษณ์ สัพโส

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงศุภกานต์ เอียมโคกสูง

่

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา วาริคิด
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงสริตา พรหมอุดม ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงไอรดา ไฝสีทา

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงสุพิชญา ลีทอง

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๗๒

เด็กหญิงกานต์รวี รอดขำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงณัฐธิดา พลจางวาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงกรณิศ โต๊ะมุดบำรุง

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผุยคำสิงห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๗๖

เด็กหญิงอริสา สมหวัง
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงกฤติกา รัตนกร

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์เมืองจันทร์

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงภวิกา ยางธิสาร

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแร่ ตาลสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงสุพรรณษา ธิวะโต

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงอนันตญา ธิวะโต

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กชายอิทธิพล สุวรรณไชยรบ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๘๓

เด็กชายวิชากร กันทะคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรหมพินิจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงพัชราภา ธิวะโต

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงปริญดา ธิวะโต

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๘๗

เด็กหญิงจันทกานต์ ธิวะโต
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กชายธัญเทพ สุขเกิด

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายปริวัฒน์ วงค์ภาคำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงอารียา นามวงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย ตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๙๑

เด็กชายธนากรณ์ อุ่นศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กชายธนันธร บาลลา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กชายนนทนันท์ วงศ์สารี

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงปยะนุช ธรรมพิทักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๙๕

เด็กหญิงสุวิมล เกิงพิทักษ์

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงชลธิชา กิจวิถี

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงอัจฉรา จันดง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ สุทธิดี

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๓๙๙

เด็กหญิงรวิสรา ลีทอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงนิตยา บาลลา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงทิพย์ญาดา แสนเครือ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงอลิตา ฮุงหวล

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ประชัน

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงรุจิราพร ศรีพรหม

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายพีรัชชัย บาลลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายธนโชติ ทาอินทะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายวัชรพล บาลลา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายศุทธวีร์ ลีทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายทีปพรรธน์ สุริยวงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายภูรินท์ โสสุทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๑๑

เด็กชายทัศมา อัมวงษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายปยวัฒน์ แก้วบู่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงเมย์ริษา พรบุญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงฐิติมา โสสุทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงหัทยา จันทร์ลือชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงพชรกร โสสุทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ธรรมพิทักษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๑๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ภูสอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงประภัสสร จันทะวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายกันตินันต์ เวียงอินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กชายรุ่งฟา ลุนละคะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๒๒

เด็กชายวิชามัย ทองหมืน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กชายไชยวัฒน์ ภาวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์พิทักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายอภิวัฒน์ อินทะเสย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๒๖

เด็กชายไพบูลย์ บัวพิษ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กชายวัชรพล ศรีวิชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายอติวิชญ์ พลรัตน์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กชายรพีภัทร โหมดนอก

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงพิยะดา โซ่เมืองแชะ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กหญิงจงเกษม มุลนาลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงเบญจพร มูลแก่น

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงวรรณภา ชาทองยศ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ศรีพิมสาร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมพิทักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงชลธิชา สมบูรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงภัทราภา ประธาน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๓๘

เด็กชายศุภวัชร บาลลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กชายธนบูลย์ โสสุทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายชินกร ชินโย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายภัทรภณ บาลลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๔๒

เด็กชายสันติสุข ชาทองยศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ชมรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กชายชนกานต์ สารีนันต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงกัญญาภัทร จันทร์ลือชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๔๖

เด็กหญิงฑิตยา ไชยา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ทิพวัง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงณัฐจิตตรา ชาทองยศ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงยุพิน ทองธิราช

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงสายทิพย์ เกิงพิทักษ์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงนวดี จุลศรีสิงห์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายอนวัฒน์ กุมารสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๕๓

เด็กชายเอกภพ พันยะศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงตีระนิตย์ ขำเพ็ชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กชายสุริยา สิงหบุตร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กชายพชร รัตนะ

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๕๗

เด็กชายรชต รัตนะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงศิรภัสสร ทอนรินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง วัดตาลสุม  

สน ๔๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เผ่าสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงแพรวรุ่ง นาโควงค์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จำรักษา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กชายคมกริช แซ่ตัง

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กชายสัณหณัฐ คีรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงกุลวดี เพชรน้อย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๖๕

เด็กหญิงปนัดดา ไชยปญหา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงพิมณภา นาโควงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กชายเจษฎาพร จามน้อยพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กหญิงปญจมา พละศูนย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๖๙

เด็กหญิงนำฝน เหง้าสุวรรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ลุนจักร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วพิลา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กหญิงปรารถนา ทุมกิจจะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๗๓

เด็กชายมานุ แซ่ตัง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดนำขุ่น วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายภิธาน สุนาพรม

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายจิรายุทธ พิมพ์ทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายธเนศ เวฬุวนาธร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๗๗

เด็กชายอุดมศักดิ

์

มาตราช
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายชัชพงษ์ วงษาเนาว์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กชายรัฐภูมิ ยอดรัก

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายเจษฎา ผานะวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๘๑

เด็กหญิงธิชาพร พรมจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กหญิงสุภัสสร มีอำนาจ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ขวาอุ่นหล้า

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงพรสวรรค์ คำชลชา

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงอชิรญาณ ยางธิสาร

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงจิรภิญญา แพทย์กิจ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กชายชลภัทร ไชยวงษา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๘๘

เด็กชายจักรี พรมจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กชายภาณุพันธ์ กิงเกตุ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายสิงหราช ดวงสุภา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กชายพจน์ดนัย คุ้มไพฑูรย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๙๒

เด็กชายกิตติเดช สุริยนต์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายนัฐพล ทิลารักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กชายชาติกานต์ โคนขุนทด

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กชายภัทรมินทร์ ภูครองหิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๙๖

เด็กชายศักดิณรงค์

์

สุวรรณวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กชายณัฐพงษ์ เวฬุวรรณราช

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กหญิงกาญจนา เถาว์แดง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กหญิงทิชา นามทมาด

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา พรมจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ หลงทอน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคีย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงกมลพรรณ บาตดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ บาตดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงกุลนัลดา ทิลารักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงดวงวิภา แก้วยก

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายภูริวัฑฒ์ ภูมิอ่อน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงกชกร อาจสิงห์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายจักรพงษ์ มะลัยเถาว์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายรัฐภูมิ ดันมีแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กชายธนา ทิพย์ทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๑๒

เด็กชายสมเกียรติ แสนพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กชายชาติกล้า วงค์สุธรรม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงณิชา เบียนชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงสินิทธา ทะทำมัง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๑๖

เด็กหญิงปานพัชร เทพนคร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กหญิงขวัญชนก บุญมาตย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หาญเชิงชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงวาสนา นามตาแสง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายศุภร ใจอารีย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กชายเขตฟา สุนาพรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กชายโชคณรงค์ โสภาพ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๒๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยิงมี

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กชายณัฐนันท์ รัตนอาษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กชายจิราพัชร ไชยทิพย์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กชายเมโน่ วินคินส์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๒๗

เด็กหญิงกัลยา คำจวง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงศศิธร นันแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กชายวศิน กระจ่างศรี

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายพีรพล พรมหากุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๓๑

เด็กชายอาชัญ อรชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กหญิงศิรประภา นาโควงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ซ้ายสุพรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา วัดสุวรรณวาลี  

สน ๔๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กหญิงกุลธิดา แสนดวง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงรัศชยานันท์ ขอบใจ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ใครบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กชายจักรกฤษ บุตตพักตร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงชนันภรณ์ กิตติธรรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๓๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ ภูผาลาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงอ้น

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงเบญญาภา สุดาชาติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงพิชญาภา จันทะบาล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๔๓

เด็กหญิงสุจิรา คำบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กหญิงโชษิตา ชวนคิด

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงธนาพร ธุระแพง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงศุภนิดา สิงห์ปน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๔๗

เด็กหญิงสิรินทรา อินรีย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กชายนที ใบดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กชายพชรพล สถาพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายมนต์ดนัย ขาวฟอน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๕๑

เด็กหญิงญารินดา ช่วยลือไทย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กหญิงดวงฤทัย เกิดสว่าง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงพนิตนันท์ อินทร์ศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กหญิงอารียา วงทองทิพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕๙ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กชายกันตพงศ์ อุปชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กชายจักริน สุนารักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายจิรวัฒน์ ช่วยสุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๕๘

เด็กชายวัฒนชัย ศรีสมบัติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กชายศุภณัฐ แก้วอุดร

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายสันติภพ เฒ่าอุดม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงกัญญาภัค โพธิศรี

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๖๒

เด็กหญิงกิตติยา แขกวันวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ปติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขุนวิช่วย

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงชนัญญา ใฮวัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๖๖

เด็กหญิงชลดา แสนโสภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กหญิงชุติมา เทวะเส

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงนิตินัดดา วรสาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กหญิงธนพร คำหอม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงธัญพิชชา ปุยชัยสอน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงธิญาดา เจาะนอก

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงนัฐณัน อิมรอด

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงนาอนัน วิลาพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๗๔

เด็กหญิงนิพาดา อุดม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ลมลาศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงปณิดา สาตรา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงปนัสยา บำรุงศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสุราช
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงพรธิดา สุริยะจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงภัสรา ทาสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงมนฑกาญจน์

ประฮาดไชย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๘๒

เด็กหญิงสุจิรา พลเสนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กหญิงสุธาสนี เหลาแตว

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงสุธาริณีย์ สุวรรณศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงสุธิดา รินจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๘๖

เด็กหญิงอริสรา กิวระแยง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายธิเบศร์ โสประโคน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายนราชัย ไชยศิริ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายพิษณุ เพ่งจินดา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖๐ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายมาตุภูมิ ภูมิประเสริฐ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กชายสิทธิพน แก้วก้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

ไหลอุดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๙๓

เด็กหญิงณัฐวดี สมภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงธารารัตน์ วงศ์อินทร์อยู่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงนุชวรา บุญไพโรจน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีหะไตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๙๗

เด็กหญิงปวีณา พรมภักดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วิปสสา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงอารยา แสวงศิลป

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงอินทิยา เติง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กชายกฤษณพล ประฮาดไชย

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณพราหมณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงวริศรา มาตรวิเศษ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายนรวิชญ์ เนืองไชยยศ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ดาวลอย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายศักนรินทร์ ประทัยเทพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายสถาพร ชาวศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายอุกฤษฏ์ นาคะไชย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา บัวขันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงฉัตรชบา ทาบุดา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กหญิงชนกนันท์ คำประเสริฐ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ บุญเฮ้า

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา แดงสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุนารักษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงนิยตา บุตรแสนคม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ จันทะลุน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๑๗

เด็กหญิงใบตอง คุตนาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงพรชิตา เครือตุ้ย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อนุยันต์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงพิมพิสา โพธิดาเพชร

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๒๑

เด็กหญิงเพ็ญเพชร อินธิบาล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงมนต์ทกานต์ ศรีอ่อน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กหญิงมัลลิกา อินทะพุฒ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กหญิงมานุชาธิป นันแพง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖๑ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วจันทร์เพ็ง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กหญิงวิภาดา คุณละ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงสิริวิมล อุดมญาติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาคสุกปาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กหญิงสุพัทตา โม้ละโส

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงสุภลักษณ์ จุลทัศน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงอภิญญา ผงละออง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๓๒

เด็กชายกฤษกร สันติรักษ์พงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๓๓
นายกันตพงศ์ รุ่งเรือง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กชายเกรียงไกร สายมายา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายชเยน จันทร์ละคร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๓๖

เด็กชายณัฐพล กลินพยอม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กชายธนกร อาแพงพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กชายนวฤทธิ

์

กำจำปา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายประกาศิต แก้วลอดหล้า

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ วงค์อินตา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายศุภกิจ ศรีท้าว

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายสิรภัทร สุดหา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กชายอนุสรณ์ อินธิบาล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๔๔

เด็กชายอภิชาติ มนุรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยเทพ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ กวานปดชา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กหญิงเกตุศิรี หนูพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ บัวพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงชนิสร ศิริเขียว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงณกัญญา ภาวงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงณัฐนา ใบดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๕๒

เด็กหญิงปรีญาดา รัศมีพิพัฒน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ ชัยเมือง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กหญิงปยะพร วงค์บุญจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กหญิงพรรณรินทร์ บัวสกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๕๖

เด็กหญิงมนฤดี สุวรรณหงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กหญิงลลิตา พรมเทพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงลักษิกา สมัครสมาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงวรรณณิตา แก้วลอดหล้า

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖๒ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายชนินทร์ กลินผล

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กชายสินธวุฒิ พลชารี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๖๓

เด็กหญิงกานติมา เมืองเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กหญิงกุลวดี พรรณบัว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงจิราภา หวานคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กหญิงจีรภา พรมบุตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จังคุณดี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กหญิงฐนิชา เสนีชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กหญิงดวงกมล ภักดีศรีทอน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สิงหากัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๗๑

เด็กหญิงธิญาดา คุตนาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กหญิงปภัสรา ภาคี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงประภัสสร นรมาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงปาริชาด รัตนกสิกร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๗๕

เด็กหญิงไปรยา หล้ากวนวัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงเฟองนภา นะทร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงภัคจิรา ขุนโสภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงมณีทรัพย์ สุพร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๗๙

เด็กหญิงวริศรา แขกวันวงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ วังแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงศิริยากร น้อยตาแสง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงสกุลตรา โคตรหานาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๘๓

เด็กหญิงสาธิตา บัวพินธุ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กหญิงสุพรรษา กงจีน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุพร

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงอรปรีญา ยาทองไชย

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๘๗

เด็กหญิงอรัญญา นามวงศ์ษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงอัจฉริยา ศรีทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กชายกฤษณัย ไชยกิจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายทิวัตถ์ เดชโฮม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๙๑

เด็กชายธีรพล พิมพ์พากร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กชายธีรภัทร ปจมนต์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กชายนครินทร์ โพคำพก

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กชายบวรทัต ยาสาไชย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖๓ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กชายบูรณัฐ บูรณะจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กชายวีรภัทร ไชยรบ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายอธิชา ยะพลหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๙๘

เด็กชายอภิชัย นะมะราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ โนนเมืองแด

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงจิดาภา พฤษการ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา แสนอุบล

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงนันทิยา ภูเสนา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงนิภาวรรณ สุขรี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กหญิงเปรมนีย์ เปรมปรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงพีรยา ศรีภิรมย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงรัชนีกร ซุยเซ็งซะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงสุธาสิณี องอาจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กหญิงสุนันทราวดี โสมชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา ทุมสะกะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงสุพิชชา บุญไทย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กหญิงสุวนันท์ สร้อยสุข

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กชายกัณฑ์อเนก เกตุภพ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กชายจักรี ชูฉิม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๑๔

เด็กชายชัชพล พรุ่งกลิน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กชายธีรภัทร ปูคะสินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กชายนิติพัฒน์ อินธิบาล

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กชายปภังกร คุณมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๑๘

เด็กชายพงศ์ศิริ วงศ์ธรรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กชายพลพรรษน์ ใครลามเมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายพัชรพล ปงกวาน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ขันตี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๒๒

เด็กชายมนต์มนัส แกะมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กชายวกร คู่กะสัง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายศตวรรษ ยิมเสงียม

้ ่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายอัษฎาวุธ บุญกาญจน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๒๖

เด็กหญิงกรแก้ว สอนสา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงกิตติยา บุญมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงกุลธิดา อ่อนกาสิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงจิตรลดา อ่อนสุระทุม

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖๔ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงชดาพร ตาลกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงชลาศัย ไตรวงศ์ย้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กหญิงปภาดา พรรณลำเจียก

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กหญิงประภาภรณ์ กวานปดชา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กหญิงพัชริญา บึงสุวรรณ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กหญิงลลิตา อินรีย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงวณิชยา หมู่แก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๓๗

เด็กหญิงวรัญชลี ศรีสง่า
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ราชคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงสุกัลยา กาสินพิลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กาญบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๔๑

เด็กหญิงอาทิตยา ตะเส
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กชายกฤษ ชนะภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กชายจักนรินทร์ บุตรเพ็ง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กชายธรากร วรสุทธิภัค

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๔๕

เด็กชายนพพร สุวรรณจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายนันธวัช ตาลจินดา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายปฏิภาณ ศรีภักดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงพัชราภา ปญจันสิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๔๙

เด็กหญิงอังคณา ราชไชย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๕๐
นายอดุลวิทย์ มาละอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๕๑
นายอิทกร แพนพัฒน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๕๒
นางสาวกิตติยาพร พลซือ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๕๓

นางสาวชนนิกานต์ ผาลี
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๕๔
นางสาวชนิสรา บัณฑิตวงศ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๕๕
นางสาวพิมพ์นารา พิลาวัน

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๕๖
นางสาวยุวดี รูปงาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๕๗

นางสาววรรณวลัย สิงห์หาบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๕๘
นางสาววิจิตรา แสงทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๕๙
นางสาวสุชานันท์ สินธุระวิทย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๖๐
นายชาคริต ไกรษร

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๖๑

นายบุญสลัก ธุระนนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๖๒
นางสาวณัฐธิ ดา แขกวันวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๖๓
นางสาวนิศาชล คำทองไชย

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๖๔
นางสาวปนัดดา วรสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖๕ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๗๖๕
นายพันธกานต์ นาสพัส

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๖๖
นายภาคภูมิ อัญฤาชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๖๗
นางสาวปทมาพร เคนทวาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๖๘

นางสาวพรไพลิน แหยมอุบล
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๖๙
นางสาวศศิประภา นาสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๗๐
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีนารัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๗๑
นางสาวอริสรา อุ่นวิเศษ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๗๒

นางสาวอาทิตยา เทียงปด

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๗๓
นายธนทัต จันทร์เทพ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๗๔
นายพีรภัทร โคตรชมภู

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๗๕
นางสาวกรกนก น้อยตาแสง

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๗๖

นางสาวปยธิดา จันทร์ศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๗๗
นางสาวรุ่งลาวัลย์ ไฮวัง

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๗๘
นางสาวศิริกาญจน์ นาสินส่ง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๗๙
นางสาวสุชัญญา อารีรักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๘๐
นายหนึงสยาม

่

รัตนะวัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๘๑
นางสาวนุษบา ค้ายกับคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๘๒
นางสาวพรชิตา นันบุญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๘๓
นางสาวมิรัญตรี แสงรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๘๔

นางสาววนิดา แสงจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๘๕
นายเจษฎา พรมพินิจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๘๖
นายชินวัตร กิตติวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๘๗
นายทักษ์ดนัย นาวงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๘๘

นายธนพล อ่อนสุระทุม
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๘๙
นายนัฐชมานนท์ แก้วสุทอ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายดนุภพ พรมวัง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๙๑
นางสาวจณิสตา สีเขียว

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๙๒

นางสาวจุฑาพร ปูคะสินธุ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๙๓
นางสาวชญาดา บุดดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ แก่นสาร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๙๕
นางสาวณัชฌิชา แก้วกัญหา

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๙๖

นางสาวนวรัตน์ พันธเสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๙๗
นางสาวปนัดดา ฝอยลามโลก

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๙๘
นางสาวปานทิพย์ ศรีกุลวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๗๙๙
นางสาวพิชยา อุ่นฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖๖ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๘๐๐
นางสาวพิยดา ดีพร้อม

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๐๑
นางสาวยลดา ยนคำแสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๐๒
นางสาววิลาวัลย์ สิงห์เสนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๐๓
นางสาววิลาสินี ฝงนิล

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๐๔
นางสาวสโรชา มีพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๐๕
นางสาวอมลวรรณ กระโจมเค

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๐๖
นางสาวอรพรรณ คงแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๐๗
นางสาวจิราภรณ์ ชุมภูสาร

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๐๘
นางสาวนันทิพร คชเคลือน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๐๙
นางสาวเนตรนภา รัตนวงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๑๐
นางสาวไพรินทร์ กำจำปา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๑๑

นางสาววิชุดา พันหอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๑๒
นางสาวสุดารัตน์ สุขหร่อง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๑๓
นางสาวอภัศชา สารโภคา

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๑๔
นายกิติชัย ปญจันทร์สิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๑๕

นายจักรภพ ศรีรัฐ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๑๖
นายณัฐพล อินธิจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๑๗
นายธนพัฒน์ อ่อนสุระทุม

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๑๘
นายพิทักษ์ชัย ดีคำพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๑๙

นายสุระมนตรี โคตรสมบูรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๒๐
นางสาวกฤษดาพร ฮาบเมืองซอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๒๑
นางสาวกษมณ เฒ่าอุดม

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๒๒
นางสาวจันทร์จิรา วงค์เคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๒๓

นางสาวจารียา คุณเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๒๔
นางสาวจุฑามณี เหล่าศรีชัย

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๒๕
นางสาวธัญสิริ สุพิมล

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๒๖
นางสาวชนิสรา พนาสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๒๗

นางสาวธารารัตน์ วงค์ธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๒๘
นางสาวนภาพร ใสไธสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๒๙
นางสาวศศิตา เอาะน้อย

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๓๐
นางสาวศารินี โพธิศรี

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๓๑

นางสาวสิริวิภา หนองสูง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๓๒
นางสาวหทัยชนก โพธิชุ่ม

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๓๓
นางสาวอภิพาวดี งาสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๓๔
นางสาวอุไรวรรณ เเสนอุบล

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖๗ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๘๓๕
นางสาวกัลยารัตน์ ลือชาพูล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๓๖
นางสาวกุลวดี ใบทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๓๗
นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๓๘

นางสาวณัฐริกา แก้วชมภู
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๓๙
นางสาววิภาดา ไตรวงค์ย้อย

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๔๐
นางสาวสุภารัตน์ แก้วสุทอ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๔๑
นางสาวเสาวภาคย์ มุ่งเปา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๔๒

นายกิตติชัย สุวรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๔๓
นายชัยนิวัฒณ์ แก้วจอหอ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๔๔
นายธนดล โพธิคำพก

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๔๕
นายอุดมศักดิ

์

อินธิบาล
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๔๖

นางสาวอมรรัตน์ ยางไชย
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๔๗
นายจีรยุทธ สารวัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๔๘
นายณัฐดนัย หอมจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๔๙
นายธนบัตร โพธิทัน

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๕๐
นางสาวพรรณนิภา ปูคะสินทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๕๑
นางสาวมนัสชนก ส่องแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๕๒
นายวุฒิชัย ธรรมกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๕๓
นางสาวกณิษฐา สิมมา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๕๔

นางสาวชุติพัฒน์ แซ่เลียน

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๕๕
นางสาวปทมาภรณ์ ไชยสิทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๕๖
นางสาววิชุดา ทิลารักษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๕๗
นายโธทนิก คำผาสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๕๘

นางสาวอริสรา อุปทุม
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๕๙
นายอาทิตย์ ผะดากาญจน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๖๐
นางสาวพิมพ์ชนก พิมพ์จันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๖๑
นางสาววราพร สายพรม

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๖๒

นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๖๓
นายวีกฤต ดรชาม่วง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๖๔
นางสาวโอบเอือ

้

อะโน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๖๕
นางสาวปภัสสร เสนา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๖๖

นางสาวฐิติยา แสงนนท์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๖๗
นายเพ็ชร ทองนาค

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๖๘
นายศักดิดา

์

ประทาพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๖๙
นางสาวนิลมณี จุลขันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖๘ / ๑๖๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๔๖๐/๕๘๗๐
นายกฤษณพงศ์ กว้างขวาง

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๗๑
นางสาวอัจฉรา ศรีสถาน

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๗๒
นางสาวชลธิชา ศรีประชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๗๓

นายอภิรัตน์ เมืองสูน
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๗๔
นางสาวนำฝน เขือนแก้ว

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กหญิงสกาวรัตน์ วิเศษชาติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๗๖
นายจักรพันธ์ พลเมือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๗๗

นายอักษรณรงค์ อินทร์ศรีจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๗๘
นายทักษิณ พิลา

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๗๙
นางสาวสุนิสา แสนวัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๘๐
นางสาวอุไรลักษณ์ อุทาลุน

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๘๑

นางสาวอภัทรชา เนาวนิตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๘๒
นางกรกนก กาติวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๘๓
นายจามร ไชยวารี

๑๐/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๘๔
นายจุมพล สุทธิอาจ

๐๔/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๘๕

นายณัฐภัทร บุญคำภา
๒๕/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๘๖
นางสาวนิตฐกานต์ คงบุ่งคล้า

๒๗/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๘๗
นางสาวพัชรา นามดี

๒๓/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๘๘
นางรุ้งตะวัน นาสพัส

๑๘/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๘๙

นางสาวศกุนตลา โพธิศรี

์

๑๕/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๙๐
นางสาวศิริยากรณ์ จันทะ

๒๕/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๙๑
นายสมศักดิ

์

อินทรสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๙๒
นางสุภรณ์ ไชยภูมิ

๐๓/๐๘/๒๕๐๓
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๙๓

นางสาวสุภาพร เพชรกัณหา
๐๕/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๙๔
นายอนุชา ตินอาสา

๓๐/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๙๕
นายอนุพงษ์ สมภักดี

๐๙/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๙๖
นายเสกสรร ศูนย์กลาง

๒๐/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๔๖๐/๕๘๙๗

ว่าทีร้อยตรีรวยรุ่ง

่

ใครบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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