
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑,๔๗๓ คน ขาดสอบ ๔๕๕ คน คงสอบ ๑,๐๑๘ คน สอบได้ ๖๙๓ คน สอบตก ๓๒๕ คน (๖๘.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นายธวัชชัย กันเคลือน

่

๑๘/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นายมงคลเดช ศูนย์จันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นางกัญญา มีเงิน

๑๓/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๐๔
นางอารียา ใยสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายกฤษดา วันทา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายจักรพรรดิ

์

เหระวัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงชุติมา ทิพมาตย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงฐาสินา เหลาพรม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงธณัญญา วงสาทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายธวัชชัย กันหริ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงนิชา มาตะรักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายนิธิกร มาตะรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ผลเดช

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายมนตรี เหลาพรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงมาริสา วันทา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงวิรัตติยา ทิพมาตย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายศิริพงศ์ ต่ายเนาว์ดง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เทพแสง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงณัฐวดี วงศ์สองชัน

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงธยานี ลีทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีสร้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงวรินยุพา วิถี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงอภิสรา ศรีมุกดา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ซ้ายเส

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงกิตติยาพร เกสียรพรมราช

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายธนาดล มีผล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายอดิศรณ์ ศรีสร้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ตะคี

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงชมัยพร สัพโส

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงธัญวรรณ กัณหา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายยุทธศาสตร์ พหลทัพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสร้อย

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงสุวิษา นาคโคตคำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายไพรรัช ชุมสุวรรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุปราณี มีผล

๒๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงอาทิตยา สุราชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงจิดาภา โคตรวังอวน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงจิราลักษณ์ โพธิศรีบิง

์ ้

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายธนภัทร แสนสุภา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายผดุงเกียรติ ศรีหนองห้าง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายวัชรพล พาเรือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงวันวิสาข์ หนองระสาน

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แน่นอุดร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงอัฉราพร วงค์ศรีดา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายเพชร แสงกล้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงจิราพร วันนาพ่อ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงจุฑามณี จันทรังษี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงฐาปนี บุระเนตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงดาว นนท์สะเกตุ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายธเนศพล โจนลายดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงบุญยลักษณ์ รัตนพลแสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงพิยดา คำเมือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายพีรพล จันทรังษี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ผาพรม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงวิภาวี คณะพล

๒๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงสุภัทรา ศรีภูมิ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายสุรชัย ชาพลดอน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายอภิชาติ ตุดตะเวช

๒๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงนริศรา สวนโคก

๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ บูรณะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงปรียา โทอาษา

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงสุทธิดา บูรณะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงกันริญา พรมเมือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายครรชิต พานาดา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายธนพล พุ่มประพัด

๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายธนากร พลวงค์ษา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายนนทนัน โคตรวงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงนภาวรรณ พยัคเลิศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พรมศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงพีรยา ปจจุโสภา

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงภัชราภรณ์ ประกอบแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงสุวิมล กุดวงค์แก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงสุกัญญา ราชหาร

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงชลธิชา ชาลีดงบัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายณัฐกุล พรมไพสน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายนราทิตย์ ปยะนันท์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงปาริตา ประนันท์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายวีระชัย ชัยวังราช

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายเจษฎา จันทรังษี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายพิษณุ แก่อก

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายรัฐพล เทอำรุง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงกุสุมา สกุลลี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงนิภาพร พะยอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงปริยฉัตร บุญพา

๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงพรมณี มีกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงพิมปภัทร์ พรมศิริ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ไพคำนาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ติบออด

๒๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงสศิมา ทะวิลา

๐๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุนิตรา โคตรลาคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายอรทัย เพลินพร้อม

๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายอัครพล จันทะฤทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงอาทิตยา โยธายศ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงอาทิติยา ไพคำนาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๒๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงดาวเรือง พองพรหม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงปรียานุช ศรีมุกดา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงพัชราภา ศรีมุกดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงวนิดา หงษ์ภู

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงสุพัชญา โถตันคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงสุพิชญา พองพรหม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงนำโชค ศรีมุกดา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายจิระเมศร์ โรจนจิราวัชร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายชนกานต์ จำวงศ์ลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายชาคริต พรมศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมุกดา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ ดาบลาอำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงมารินี ศรีมุกดา

๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงกนกพร โถแพงจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงกุลธิดา ดงภูยาว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา โถปาคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงปยพร โถแพงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงพิยะดา โถปาคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายศุภสิทธิ

์

วงค์กาฬสินธุ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงสามีร่า บินตีโรไฮซัต

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงสิริภา สีเทียวไทย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงสุภาวรรณ ไพคำนาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายอภิชาติ เคียมก้อม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงเตชินี ทิพย์คำมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายชัยณรงค์ เหลาแตว

๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายณัฐพงศ์ จันก๋าวี

๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายณัฐพงษ์ โถชารี

๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงณัฐพร คล้ายผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงณัฐริกา ก้องเวหา

๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายทรงพล อินทะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงนิภาภัทร ธรรมซองเมือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงปวีณา จุลขันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงพรธิตา คำสิม

๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงศิวปรียา ขันทะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงสิริภาพร กันยา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงเนตรชนก จันทรังษี

๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงเมธาวี โถบำรุง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายวุฒิกร พรมชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายธันยากร อัคณะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงยุพาพรรณ ลิมกลาง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงชุติมา ศิริวาร

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงกมลชนก แสนสุวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๓๗

นางสาววรรณิษา ชินมา
๐๖/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายขจรเกียรติ ศรีฐานษร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีพลเมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายศุภลักษณ์ สอนสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

แสนธิสาร
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายธนากร แสนภักดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองอินทรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงกุลณัฐ บุราณวัตร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงปยธิดา เปลียนคำ

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงพรพิมล ผายชำนาญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงจิราพัชร พุ่มสติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีมี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายธนากร วาสิงหน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธวัชชัย หลินภู

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายปานุวัฒน์ ประไว

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายปติภัทร ทุมรักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ภักตะชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ฤกษ์งาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๕๕ เด็กชายมูฮาเหม็ดนาเซอร์

หันเหิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายรามิล รักษาแสง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายวสุพล ว่องไว
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๕๘
นายวิตพงษ์ พงษ์ศาสตร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายวิษณุ ไชยศร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายวีรากร ต้นเตย

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายศุภกฤต ภูมิภักดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายสหรัฐ อุ้ยวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายสิทธิโชค สมบัติดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นวลสิงห์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายสิรภพ ประกอบแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายสุทธิพงศ์ อุปสัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายเหนือสยาม ชุมพู

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายอภิเดช นาคสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายอภิวัฒน์ หาดพรม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายอัมรินทร์ สุพร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายภูวเดช บุญรักษา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายชิตวัน ศิริโท
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายธนชัย รัตนโกสินธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายบารมี คุณอุ่น

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายพรรษา คุณอุ่น

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธิสาร

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ กาสินพิลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงกิตติญา ศรีสถาน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงกุลธิดา อินหา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงชฎาพร สารโพคา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงณัชชา ขานพล

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดำบุญมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงนริสรา โภคทรัพย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงนันทภรณ์ ชินบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๘๕ เด็กหญิงปานฉัตรชนก
จันทะลุน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงปาริชาต อัคจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงปุณยวีร์ นันทะจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงพรธิรา พาระหาด
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงพัชรีวรรณ ตังธนานุสนธิ

้ ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประภัสรางค์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฤทธิวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงพุทธิชา วรรณวิจิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงภัฎชฎาภรณ์

จันทร์หล้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงภัทรลดา เหลาทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงภิชญธิดา พิกุลทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงรัชดาพร คำภู
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงรัญชิดา มะลิซ้อน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงรุจิรา ทองดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงลัลนา คลังทรัพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ผายชำนาญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงวริศรา แก่นท้าว

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงศิริประภา ลิมกลาง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ โพธิราช

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุพัตรา ดวงใจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงอาทิตญา ไลยะรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงอาทิตยา อุปโคตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงอาริยา สินธุสนธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงจิรัสยา ใจซือ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำภูแสน

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงชลธิชา โมกขศิริ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงนิลาวรรณ สิทธิคุณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงพัชรา สิงห์สิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงภัทรลดา พรรณการ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงอภิญญา กาเผือก

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงอินทิพร แสนอุบล
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๑๖
นายวัชรินทร์ มหานิล

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๑๗
นายจิรายุทธ สุคำภา

๐๖/๐๓/๒๕๔๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๑๘
นางสาวพาขวัญ กุละนาม

๑๘/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๑๙

นางสาวนงค์ทวี สิงห์ปน
๑๐/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๒๐
นายวิเชียร เจริญธรรม

๒๙/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๒๑
นางสาวนริสรา ดาบน้อยอุ่น

๒๓/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงฐานิดา ลีวะกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงพัชรพร ขอนเต็ง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลทา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๒๕
นางสาวศุกลรัตน์ น้อยตาแสง

๓๐/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงสุพัตรา โพธิยะลาด

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงพรพิมล โต๊ะนาค
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงสุธินันท์ มะโนมัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายวงศพัทธ์ อาษาสร้อย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงนิดชลิน สร้อยสองชัน

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงปยนันท์ หลักทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายธนาวุฒิ ขุนพรหม

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงพัชรพร สัพโส

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายอภิวัช เพชรโคตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายฐิติพงษ์ แจ่มจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายธวัชชัย มาลัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงพรสุดา สาจิตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายยุทธนา ทองเหลือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงพีรดา วงษ์ละคร

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายวายุ ลาดแดง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายนนธวัช แพงพา

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงนันทิพร สักขาพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงพรทิพา รักษาราช

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงศศิธร สมศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายสหรัฐ พันทะสา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เคนสีลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงทิพธิดา ศรีบุญเรือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงอิสรา เดชฤดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๔๙
นายสลับ หอมสร้อย

๑๔/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๕๐
นางเนตรนภิส แพงพา

๐๙/๐๙/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายอภิชัย แสงสุพรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงซิตร้า วงละคร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายธรณ์เทพ แก้วดวงสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ การะจักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายวิศิษฏ์ แสนทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงสุพัตตา แก้วมาลุน

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายอดิศร แก้วดวงสี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงอรยา ไชยมิตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายกิตติชัย เกษรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายฤทธิเกียรติ จันทร์สีโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงวรรณสา คำมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงสุภัสตรา พรมโว
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงนัจกร ภูอาบทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงพรชิตา สร้อยเสนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงพรธิดา พันธ์หนองบัว

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงรจนา คำหงษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายวัชระ สร้อยเสนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงศิริวรรณ สมันสี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงวณิดา เครือเกาะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุนิตตา วงษา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงดวงกมล วันแก่น

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงนิจจารีย์ ขันธวิชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงนิตยา สารมานิตย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงพาทินธิดา พิมชาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายจิรายุ พิมพาเลีย

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงณัฐชา ปวงสุข

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายโยธิน วังฆะฮาด
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายธีระนาถ ศรีสุวงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงนภาพร อรัญพงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงนันท์นลิน ผานัดดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ วรรณพัฒน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายยศวัต ชินคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงรุจิรา คะนานทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายวิศวพัฒน์ มังสุลัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงเกศมณี สุวัฒน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายกรวิชญ์ วรสาทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายธนากร กุตัน

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายปรินทร เสาบุบผา

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายพัชฎา สิงห์โสภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายสมปอง พานน้อย

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายสิทธิพล สุริยะมาตย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงสุภาวดี ชินคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงขวัญสุดา เจือจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงบุษกร แสนละมุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายพงศกร พรมวงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พรรณมาตย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายภัทรภูมิ ศรีพอ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายรุ่งเรืองศักดิ

์

เลิศสงคราม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงวรรณวิษา คำคูณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายอนวัช ผันผ่อน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงจิตรา ดำแดง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงสุภัสสร สีราชเลา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงธัญยารัตน์ สอนแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายบัญญัติ พรมเทา

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงยุวธิดา ศรีกุลคร

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๖๕๙/๐๓๐๖
นายอดิศักดิ

์

ไฮวัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาหลาย วัดเสบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๐๗
นางสาวลลิตา สมระกาศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาหลาย วัดเสบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวปยะฉัตร มูลหา

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาหลาย วัดเสบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๐๙
นางสาววนิดา ไชยบุญตา

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาหลาย วัดเสบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๑๐
นายเจษฎา ฉายวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี วัดเสบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๑๑
นางสาวศรุตา ลาพิมพ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี วัดเสบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๑๒

นางสาวอาริยา ผุสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี วัดเสบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๑๓
นางสาวนิภาพรรณ ประพรม

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี วัดเสบุญเรือง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายภูวเดช แสนอุบล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ ไผ่แผ้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายชาญชัย ลุหาเกตุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทรโคตร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายยุทธนา ต้นจ่า

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายศรัณยภัทร พิมพะนอม

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายสกล อ่อนมิง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

วาดพิมาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงอารยา พาตา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายโตมร แก้ววงค์ษา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายกิตติภณ กองธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายพงษ์ธร บุตรแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายพลวัฒน์ แก้วประทุม

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๒๗
สามเณรวรากร ปองคำสิงห์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สกุลเดช
๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงวริศรา ธิโสภา

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายวุฒิชัย พิมพา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงอริยา ธิโสภา

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงแก้วมณี หมู่แก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายกฤษณะ นามไตย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงณัฐชยาน์ มุติพันคา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายปรเมศวร์ ศรีสร้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายอัศวพงศ์ จันทะดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงเพชราภรณ์ พรมเมศร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงชาลิสา มิงแสง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายถิรวัฒน์ ทาระชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงวนิดา สมภาร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายศุภฤกษ์ พรมจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงศุภิสรา ตะนัยศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายสิงหราช สุขสายบัว
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายสินวัตร ตะนนท์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงเกศรา ไทยวังชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายอนุรักษ์ ประเสริฐสังข์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายอัครพล ประเสริฐสังข์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงโสภิดา คำเจริญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงกุลนิดา สัจธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงธัญธนธาร จันตังอัด

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงนุชนภา โตภูเขียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงสุวนันท์ แน่นอุดร

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงณัฐธินัน วงศ์กาฬสินธุ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายนัทธิพล อินธิเสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงกรกนก ศิริวัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงจำป วันนา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ หมายกลาง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงดนุนุช ประเสริฐแท่น

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายธีรภัทร ยาโพธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงปริศนา พรมสุริย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงวรารัตน์ แสนทวีสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงวิชญาพร บุญหาญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงอริสา เกตุแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายเศรษฐกร งามฉลวย

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายนภนต์ ไกรวิชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายกิตติภณ แสงมี

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงทิพธิดา กฏแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงกิริฎา จันทบ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายชัยพร หลุมทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายนนทวัฒน์ แก้วชา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีชมภู
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายภูวนัย เห็มกอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงลดา นนทมาตร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายวรวุธ ศรีชมภู

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ แจ่มบุญมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายสรศักดิ

์

แซ่อุ่ย
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จรพิมูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายอัษฎาวุธ แค่มพิบูล
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ แจ่มใส

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายคมเพชร อองโนนยาง

๑๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

วันดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงชลลิศา แดนกาไสย
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงชลัญญา กันยาพงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงพนัสดา ปงโคตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงวรรณมณี ศิริรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ทรายกระโทก
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงวลัยภรณ์ สุวรรณรินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายวิชญภาส พะโส

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายอภิเชษฐ์ พรมเลิศ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงฉัตรกมล วงศ์อนุ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงปองขวัญ เศษโถ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๓๙๒
นายคมสันต์ สุวรรณศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงชลดา มาสกุน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ วัดชัยมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงจันทิรา ดอนคง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงดารุณี ทิพย์นนท์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงรัชนีกร หล้าสรวย

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงช่อแก้ว เข็มพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงวรัญญา จุลฬา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงหัทยา รูปเหมาะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงอรชพร สุพร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายจิตกร แสนอุบล

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงจินตภา คล่องแคล่ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงณิชมน วิชาดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายธนากร แก้วดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายภาสกรณ์ แก้วดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงศศิธร ภูผาทิพย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงสุคนธา พิมพ์วงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผาเพชร

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายสุปกิต มีชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงอัญชลี ปนะมัง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ เข็มพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงนันทวรรณ ปนทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงพัทธวรรณ สีลือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายพันธนากร เทพศรีหา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงวรรณิภา รอบคอบ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายวีรภัทร จันทรเสนา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายอดุลย์ อินทรินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงอนุธิดา รัตนวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีบุญแปลง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงบุษราคัม ภูเงิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงพิไลพร ทะวงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายพีระพงษ์ ทองแดนไทย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายรัชชานนท์ แก้วพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายศรคีรี ศรีหะชาติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงอรสา พานสำราญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๖๕๙/๐๔๒๗
นายสง่า ฮุงหวน

๐๗/๐๔/๒๕๐๑ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงรักษิณา แสงโคตรมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงอารียา ทานาลาด
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงฐานิดา คนลำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงปณฑิตา บุญยานันต์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงวิชุดา ลาดคำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายอภินันท์ บุตรแสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงปณิตา โคตรธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสกลทวาป (สกลราชวิทยานุกูล 2)
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงรัตนา ถิถา

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงรัตนืนิดา ราชราชา

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ ปยะนันท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๓๘
นายสุนทร หนูอินทร์

๑๕/๐๑/๒๕๐๘

ศพอ. วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๓๙
นางจันทร์จิรา พลขันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๐๗

ศพอ. วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๔๐
นางสาวอรริสา พิมพ์มีลาย

๒๕/๐๗/๒๕๒๓

ศพอ. วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๔๑

นางสาวขนิษฐา หาญมนตรี
๓๐/๐๕/๒๕๒๐

ศพอ. วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๔๒
นางสาวลับแลวัน จีอุ่นงอย

๐๑/๐๒/๒๕๒๖

ศพอ. วัดบ้านหนองไผ่ล้อม
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๔๓
นางสาวกมลรัตน์ ไขสีดา

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๔๔
นางสาวจันทิมา เนาวะราช

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๔๔๕
นางสาวจุฑามาศ บัวพรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๔๖
นางสาวชมพูนุช เหลาลาภะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๔๗
นางสาวชุติมา พลธิราช

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๔๘

นางสาวณัฐสุดา อุทัยวัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๔๙
นายธนวัฒน์ ธนะคำดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๕๐
นายธนากร เสนจันตะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๕๑
นางสาวธิดารัตน์ กุลกัง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๕๒

นางสาวธิดารัตน์ บุญอยู่
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๕๓
นางสาวปทมพร อุปญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๕๔
นางสาวผกามาศ ยอดวงศ์ษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๕๕
นางสาวมุฑิตา ปาระคะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๕๖

นางสาวศศิธร พลราชม
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๕๗
นางสาวศุภัทศร เสนจันตะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๕๘
นางสาวสุกัญญา ผาด่านแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๕๙
นางสาวสุณิศา เสนจันตะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๖๐
นางสาวสุธิตา บุตรชาติ

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๖๑
นางสาวสุนิสา ทองเลิศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๖๒
นางสาวอรญา เชียงไขแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๖๓
นายอวิรุทธ์ สุภาทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๖๔
นางสาวเบญจลักษณ์ เทินสะเกต

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงภัควิมล บุสภาค

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายชินวัตร อุคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงชนิกา อวดหาญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงมุทิตา ราชประสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงนิรุบล แก่นท้าว

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายพิบูลย์ศักดิ

์

แสนวิลัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายวรายุทธ พรมวัง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๖๕๙/๐๔๗๒

นางสาวพรทิพย์ โกกิรารัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงวนิดา เจริญคร

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงเพ็ญศิริ เรียมแสน

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงเยาวพา มีเทียง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๔๗๖

นายสมหมาย ใสแสง
๒๐/๐๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายสิทธิพล แสงวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา คณะพล

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงอารยา เลียงลาด

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๔๘๐
นางภวิษย์พร พิพิทธภัณฑ์

๑๐/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายนครินทร์ กฤษณานนท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายอธิวัฒน์ พรมประศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงวัลเพ็ญ จันทร์หอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๘๔
นางสาวกัณภิรมย์ ปตพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๘๕
นางสาวจุฬาลักษณ์ พิพิทธภัณฑ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๘๖
นางสาวชริตา โพนไชยา

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๘๗

นายณัฐวุฒิ ปุงคำน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๘๘
นางสาวธิวาพร เชือคำเพ็ง

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๘๙
นางสาววนัชพร ไชยพุฒ

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๙๐
นางสาววิภาวี พรมประศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๙๑

นางสาวทิวาพร คันทะนาด
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๙๒
นางสาวพรสุดา โพทารินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๙๓
นายภายุกร รัตนะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๙๔
นางสาวสุดารัตน์ จันทรังษี

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงกชนิภา อุทกใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงปราณชล ชลประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงปวีณา อินธิแสง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายภูตะกัน จันทร์หอม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงสุวรรณี พวงพัว

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุวิดา สีอุคุ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายทศพร นนสะเกต

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายธีระภัทร พรมเมือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงนฤมล แสงพรมชารี

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงนุชนาฎ โคตรจำปา

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงปองทิพย์ คำชมภู

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงพัชรา วิชัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงวนัญญา บุบผาวรรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงศิริกัญญา ไชยโคตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายสามารถ นาหมืนหงษ์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงอลิชา พรมเมือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงอาริตา จันทะคูณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงโนราห์ ปุงคำน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงจารุวรรณ เชียงใขแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงนุชภาวดี แสนเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงวรรณวิสา อุปครุธ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุระเนตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงตรีชิรา มานะโพน

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ โคตรพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายธนาวัฒน์ หล้าพรหม

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงพรผกา ทานาราช

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ดาโอภา

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๒๒

นายฉัตรชัย อุผำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๖๕๙/๐๕๒๓
นายตราภูมิ ไพคำนาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายวราวุธ ทาระขันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายอนุชา เจริญรส

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายเขมรินทร์ กิงแดง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายกฤษณะพล โสมชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายกิตติพงศ์ นวลอาสา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายชญานนท์ ศรีหลง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายทักษิณ ทาระขันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายธรณินทร์ บุญศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

พลไชย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายอัศวยุช แก้วศรีไตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายธนพล พรมโคตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๓๕
นางประไพศรี เปงคำภา

๒๒/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงขวัญจิรา เปงคำภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงชลธิชา พลันสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงณัฐพร ล้านคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ วิเศษสา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายวิภพ ฮังกาสี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายศาตนันทน์ ดวงสีทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายกฤษฎา สอนเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงภัสจิรา คำมุงคุณ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายธีรภัทร บุตรพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายปริญญา แก้วคำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ดาวเศรษฐ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงสุกัญญา มีพรหม

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๔๘
นางสิริมา ศรีสำราญ

๑๖/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายขัตติยะ สีละวัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองวงษา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายชนากร พิลาแสน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงชนิกา ผลาจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงญาณิศา พลสัสดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายณัฐวัจน์ คำคูณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงทิพรดา ไพคำนาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายธนาเทพ เหมะธุลิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายธีรภัทร ไพคำนาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงนรา แสนรู้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงปรางวิไล รัชปญญา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงปริยากร เหล่าหว้าน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ช่างสอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายพชรพล เลิศคอนสาร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายพัสกร วารีย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงพิมภัทร ฮุ่งหวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายพีระพล ปูธิรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงมัณฑิตา พูลเพิม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายรพีภัทร ผลาจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงสกลสุภา คำมุงคุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงสุนทรีญา เปงคำภา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงสุภัทรา อุทธรักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงสุรัลดา เมืองพิล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายอนุเทพ รัตนกร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายอภินันท์ ใครบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายอานุภาพ จันทร์โพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงจิราวดี วงศ์สามารถ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายณัฐพงศ์ นามอุบล

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงนันทวัน มากดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายพีระวัฒน์ โถสายคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงวรัญญา ชาติชำนิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายสุขชาติ ไพคำนาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายสุรชัย ไพคำนาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงชลดา กิวภาวัน

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงปาริชาติ จ้อยนิล

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายภานุวัตร คำหงษา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๗ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงอรัญญา โคตะมา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผลาจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๘๗
นางสาววรรณภา สิงห์ใหญ่

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๘๘

นายเกียรติพงษ์ นรินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๘๙
นางสาวสุฑาทิพย์ ภู่ตึ

๑๓/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายณัฐนันท์ วันดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงศรุติยา เหมะธุลิน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงจันทิมา สุขลาภ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงกมลชนก ยางธิสาร

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา หวานชิต

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายวัชพนธ์ สิทธิภูมิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายวันชนะ ราชชมภู
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงวิภาดา โมระสาก

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงสุจิตรา ผลาจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงอภิญญาพร อาปอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๐๐
นางสาวอินทิรา มหาโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๐๑
นางสาวอินทิรา แสงชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรชนะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงชลธิชา ขันละ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ เหมะธุลิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๐๕
นายสากล จันทะฝาย

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงสุนัฐดา มุงคุณ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงอภัสชา โมราราช

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๐๘ เด็กหญิงเปรียมทรัพย์

่

บุรีนอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิมสอน

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายทิวากร ศรีพรหมษา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงปริศนา อุปสรรค

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายภูชิต ศรีพรหมษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นะวงศ์รัมย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงวริยา บุญยารมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศาลา วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงพัชราพร คุ้มจร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศาลา วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงประภัสนันท์ สินอยู่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศาลา วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงปวีณีนุช สิงห์ทองชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงชลธิชา รอสูงเนิน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงญาณี สิงหาบุตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๘ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายธนัชชัย ทัศมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงนงนภัส คำภูแสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายปองภพ จักรานุจร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายวัชรพล ละศรีจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์มลตรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงสุนิษา ศรีสถาน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงอาภารัตน์ อินปากดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พรหมภักดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงธีร์จุฑา พูลเกษม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงณภาพร พรหมสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายวุฒิกรณ์ เจริญไชย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายอัฐพล งามเสาร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายสรยุทธ มันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายพีระพงษ์ อาษาสร้อย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายธนวินท์ ไหมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายธีรพัฒน์ เกตษร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงภัชราภา ศรีมุกดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงวิภาดา ฮวดพรหม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายสงวนรัตน์ ทัศมี

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายสิทธิชัย แพงคำมี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงสุธาวัลย์ พรหมศิริ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายสุเมธ ละศรีจันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงกัลญา พาเสน่ห์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงปฏิพร อินทรพานิชย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายสมพร เวียงศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายธรรพ์ณธร จิตรมานะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เหมะธุรินทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายพีรพล โพธิม่วง

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงรัตมณี มูลมี

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายศิรยุสม์ จันทะวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายอธิเทพ แฮนเกตุ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงอมินตา ยิงเลิศ

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงกรกนก วะเกิดเปง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายธนชัย ทิพย์ทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๖๕๙/๐๖๕๔
นางสาวกาญจนา ฤทธิสยอง

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๙ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงณัฐพร บุญยืน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดหนองโจด  

สน ๔๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายณัฐพนธ์ แต้ศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงณัฐวิภา วิถี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงปาลิตา โอทาตะวงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงวริศรา สุดตา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายอภิเดช ตรีศาสตร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงสุธาสิณี สุขุม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๖๒

นางสาวสุดาลักษณ์ ศรีสร้อย
๑๓/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๖๓
นางจินตนา อำมุกคะ

๐๑/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๖๔
นายทวัฒชัย พิมชาติ

๑๕/๐๖/๒๕๐๐
โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๖๕
นางทวีวัลย์ สุวชาติ

๑๖/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๖๖

นางบุณยนุช พละเสน
๐๓/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๖๗
นางลำใย ท้าวเพชร

๑๑/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๖๘
นางสาวโอกาส นามคุณ

๒๒/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงณัชชา ชัยมุงคุณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงนริษา แก้วมุกดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงปทุมทิพย์ แก้วมุกดา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงพรเทวา แสงพระเวช

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงยศศินีย์ แก้วมุกดา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงอิษยา อุสาพรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ประนต

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายทวีลาภ ไชยมะโย

๑๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายธีรภัทร เศวตวงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงนันทนา บุญคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงปาลิตา ศักดิขันธ์

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงพิมพิกา พรมเกตุ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงวริศรา บุตราช
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงสิริพร นาโควงค์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงสโรชา มังทะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงอภิญญา นาโควงค์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงอังศุมาลี เครือคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงวัลภา นาโควงค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายธนาพร วรรณชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๐ / ๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๖๕๙/๐๖๘๙ เด็กหญิงนิภากร วงศ์ตาผา
๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๙๐ เด็กชายอนุวัฒน์ บุระวงค์ ๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๖๕๙/๐๖๙๑ นางสาวจินตนา สายแก้ว ๓๐/๐๘/๒๕๔๒ กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๖๕๙/๐๖๙๒ นางสาวจีราวรรณ เชือวังคำ

้

๐๕/๐๗/๒๕๓๖ กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๖๕๙/๐๖๙๓ นางสาวฉวีวรรณ โคกฉวะ ๑๕/๑๒/๒๕๐๗ กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๑ / ๒๑

้
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