
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๔,๑๕๙ คน ขาดสอบ ๑,๗๔๒ คน คงสอบ ๒,๔๑๗ คน สอบได้ ๑,๘๖๗ คน สอบตก ๕๕๐ คน (๗๗.๒๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๐๐๑
นายกิตติวัฒน์ แก้วจุลาด

๑๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๐๒
นายจำรัส นามแสน

๐๘/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๐๓
นายชัยพิสิทธิ

์

พวงพันอวน
๑๗/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๐๔
นายชาตรี มีไกรลาศ

๒๑/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๐๕
นายต๋อย คำสีสุข

๐๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๐๖
นายตะวัน กงสีมา

๐๗/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๐๗
นายธนภัทร ประเทพา

๐๕/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๐๘
นายนัครินทร์ งามธุระ

๒๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๐๙
นายพิชิต พลสวนทีป

๒๙/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๑๐
นายไพศาล อินทะรบ

๒๗/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๑๑
นายเรืองศักดิ

์

นีลานาด
๑๕/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๑๒
นายสมคิด เรืองสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๑๓
นายสุริยัน กางทอง

๐๘/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๑๔
นายเอกชัย สิงหาคร

๐๒/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๑๕
นางทิพวรรณ จำรักษา

๑๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๑๖
นางบัวตอง หาญมนตรี

๐๖/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๑๗
นางปฏิมา ไชยสิทธิ

๓๐/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๑๘
นางพิศมร เหมือนพรม

๐๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๑๙
นางสมัยพร สุทธิจักร

๑๙/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๒๐
นางสุวิมล ปาพรม

๐๖/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม  

สน ๔๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายกฤษฎา มาตะรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงกวิสรา บุษศิลป

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงจิระดาพร ชิวะโต

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงชนกนันท์ เหลาพรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงชลดา เชือคำฮด

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายณภัทร สารเพ็ญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงดาราวรรณ กางทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายธนากร ไชยปญหา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงนภัสนันท์ สัพโส

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายปยะพัชร คำทะเนตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงพรรณชนิดา วันทา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงพันธิตรา วังสีรัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงพิมลวรรณ มาตะราช

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงมลฤดี วงสาทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงรวินท์นิภา เหลาพรม

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงรัตนา ปะวิสา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายวรเมธ สุราชา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงชลธิชา จันเกตุ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เวียงนนท์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

กองสมบัติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงอนัญญา บุญจรัญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงอลิสรา อินทร์รักษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงเปมิกา มาตะราช

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายคณิศร โคตะพะกรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุวรรณชัยรบ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายธนภัทร ศรีสร้อย

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายพิชัยยุทธ เจริญชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีสร้อย

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายกิตติพศ อ่อนสุระทุม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงสุพัชชา มาตะรักษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงอรจิรา พันธ์เกตกรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงอักษราภัค ศรีสร้อย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทิพมาตย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สัพโส

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงธนัชชา ทองพาว

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงปวีณา โสมไชย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายภัทรกร อ่อนสุระทุม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายรณกฤต สุวรรณชัยรบ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงวรรณฤดี เพชรพิชัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายวัชรพงษ์ ไชยวาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายศักดิชัย

์

สุวรรณชัยรบ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายสกุลเอก วรัทฉัตรธนา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงสาริศา โสสุทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงสุจิตรา ศรศิลป

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงสุวิดา อ้อยหวาน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีสร้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงอนัญพร สุวรรณชัยรบ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงอัญชลี เหลาพรม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงเกตุมณี สุวรรณชัยรบ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายกฤษณะ อ่อนสุระทุม

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายธีรพัฒน์ บนปาก

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายนพนันต์ สัพโส

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายพงศ์ศิริ จันเกตุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงพรชิตา อ่อนสุระทุม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงพรรณวิกา โคตรคำหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงมุทิตา ศิริบูรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงอภิญญา มาตะราช

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ ปะวะเข

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงณัฐวรา มาตะราช

๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงทิศตะวัน สุวรรณชัยรบ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงบุณยานุช สัพโส

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงปาริชาต สัพโส

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายปยพนธ์ ชาคำไสย

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงวรัญญา โมระดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงวารุณี สุวรรณชัยรบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงศศิกานต์ วรรณศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณชัยรบ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงอภัสรา อินทรักษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงชัชธิดา เท้าศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงนงค์คราญ เพชรพิชัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงพิมพิศา จารุสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงรัตนาพร มาตรักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงละอองดาว กงศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงกุลธิดา งวมแพงพิมพ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงชฎาวรรณ ใจบุญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงจุฑามาศ คำแสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายณภัทร กัลปพฤกษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิลากุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายธนาวุฒิ ผาลลาพัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายภาณุมาศ สาระชาติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สีนวลแล

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงรัตนา ปูจ้อย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายวิศวะชาติ จันทะชิด

๒๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายกฤษณะ ชะลูด

๒๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงจีรวรรณ ย้อยดวงชัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงเนตรชนก สาระชาติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วอ่อง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ พานาดา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายพสิษฐ์ กุลเตีย

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายพิทยุตย์ พานาดา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายศิลายุทธ สุภาอ้วน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูธวัช

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงนริสสรณ์ บุญกัน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงพัชลี กุลยาณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ ก้อนดินจี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เขียดนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๑๗
นางสาวกิงดาว

่

แสนหูม
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงดวงกมล เข็มแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายธงชัย พานศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายธนากร ศรีไมล์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายนวพร งอนราช

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงนิตยา มุกดาจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงปภาวดี สนธิสัมพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายพิเชษฐ์ ชูบุญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงวิภา ศรีไมล์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงเกวลิน วิมลธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๒๗
นายสุพจน์ เทพเสนา ๓๐/๓/๒๕๐๕ กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๒๘
นางสาววัลภา แสนภูวา

๒๗/๓/๒๕๐๑
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๒๙
นางพรพรรณ พันอัว

้

๑๖/๙/๒๕๑๑
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๑๓๐
นางสมบูรณ์ แสนภูวา

๑๕/๘/๒๕๐๗
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร สะพานศรี  

สน ๔๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายธาดา ศรีพลพา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีไชย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงณัฐกาล หล่าชาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงพลอยมณี เขียวชะอุ่ม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายภาสกร เมามีจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายภูรินทร์ หล่าชาญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงวิลาสินี หล้าชาญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงสิรินทรา ราชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายธนชัย ตุงคะสิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายภูวดล นิตสุภาพ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายวรวิทย์ เรืองศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงวราภรณ์ อุดม

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงณฐิชา เมามีจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นจางวาง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายจักรภัทร นนสะเกต
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายณภัทร นาคุณคง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงนุชจรี โคตรธรรม

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงภาขวัญ เพ็ญจะมุกด์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงรัชดาพร เอ็นไชย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงรุ้งตะวัน หล้าพรม

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายสนธยา ขันชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายชนะชัย จันทร์ไขโคตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงณัฐธิราภรณ์ วรราช

๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงธาราทิพย์ สีทำมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายประสิทธิชัย

์

กุลมินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายสุริยัณต์ ทิพย์สุวรรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายเจษฏา ชัยวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงทิพย์วิภา พิมพ์มีลาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายธนบัตร ยุพาพิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายนภัส พรมเมือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงพัชราภา สอนระวัตร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงพัชริดา จันทรังษี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายวชิรวิทย์ วงษ์ขันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงวรนุช สุระชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงวารุณี สุระชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงศศิประภา แสนเสน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงศิริวิมล คำจันสา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงศิวรรณา อุปคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงสุภาพร ภูลายยาว

๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายอนันตพล พรหมเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงอริสา คำสงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา คำจันสา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงอาภาศิริ บุญเลิศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๕๙/๐๑๗๔
นางสาวฉัตรสุดา บุญโยธา

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๑๗๕
นางสาวณัฐสุดา พรมโคตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๑๗๖

นางสาวปาริชาต ลัดดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วัดศรีพัฒนาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงฑิคัมพร นาลงพรม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายปกรณ์ เสาว์มนตรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงพรรณาวดี โพธิแก้ว

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำสงค์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายกิติพงษ์ พิมพ์มีลาย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงขวัญชนก พรมลา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายจักรพรรดิ โตวังจร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงชุลีพร พรมลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงปดิวรัดา ฟาหยาด

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พิมพ์มีลาย

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงวณิศลา หาญจำปา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงวรรณวิสา ศิลารักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงวรรณิศา โสศรีพา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงวริสา แก้วตะพาน

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายอตินันณ์ จินดาเพิม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายอมรเทพ เทอำรุง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงเกศกนก คุตเวช

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายเดชาวัฒ ลิมปศิลาทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายณภัทร นูวิเลิศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ งอยหล้า
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงพลอยชมพู พรมลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงยุภาพร เทอำรุง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายวิชัย ฮ่มปา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๒๐๐
นางวร จันทร์มาลา

๑๗/๐๙/๒๕๑๕

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๐๑
นายเกษมณี เจริญศรี

๑๐/๐๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๐๒
นางสาวสกุลรัตน์ วระโงน

๓๐/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๐๓
นายแมน ชัยมุงคุณ

๑๔/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๐๔
พันตรีอดิศร สิงห์พรมมา

๑๕/๐๗/๒๕๐๖

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๐๕
นางสาวลักขณา ตุนีย์

๐๔/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๐๖
นางสาวพรทิพย์ อมรสิน

๑๖/๐๔/๒๕๐๗

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๐๗
นางสาวสุทธิรัตน์ วรราช

๐๖/๐๔/๒๕๒๘

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๐๘
นางสาวกาญจนา วัชรพันธ์ธพงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๑๗

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๐๙
นางสุวัฒนา ตีพลาด

๐๘/๐๗/๒๕๑๕

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๑๐
นางแก่นจันทร์ ขันทีท้าว

๒๐/๐๘/๒๕๑๐
กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๑๑

นางสาวจีรนาฎ ปยะนันท์
๐๙/๐๖/๒๕๒๔

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๑๒
นางนฤมล สุวรรณรงค์

๑๒/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ โคตรอินขาว

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายกิจศดา ไพคำนาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ไพคำนาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายจุฑาภัทร พลตา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายทักษิณ ไพคำนาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายมนต์สยาม ไพคำนาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายวธันู แหล้ยัง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายวีระวุฒิ พองพรหม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายอรรถพร ไพคำนาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายเดชศักดา โคตรอินขาว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงกัลยกร พรมสาร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงจริยา ไพเรืองโสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงจิตติพร คุณราช

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงธิดา เหล่าเคน

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายธีระวัฒน์ ไพเรืองโสม
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายนครรัตน์ แสงมา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายปราโมทย์ ชารีแสน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายพงศกร เพชรชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงพลอยไพริน ริกำแง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ เหลาลอดวัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงมณธิรา แสงสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายศุภกิต ฉิพิมาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๕๔
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุดาพร จิตมัน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายอนุชิต อุดเบ้า

๐๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงเขมิกา ไพคำนาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๕๙/๐๒๓๘

นางสาวธณภร ลามคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วัดกุดบาก  

สน ๔๕๕๙/๐๒๓๙
นางสาวบัญจวีย์ ศรีท้วม

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วัดกุดบาก  

สน ๔๕๕๙/๐๒๔๐
นางสาวสุภาพร ทิพย์คำมี

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วัดกุดบาก  

สน ๔๕๕๙/๐๒๔๑
นางสาวอคิราภ์ กุดวงค์แก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วัดกุดบาก  

สน ๔๕๕๙/๐๒๔๒

นางสาวโยษิตา ตุพิลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วัดกุดบาก  

สน ๔๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงกุลจิรา คำตัน

๋

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงณิชกานต์ ดีประวี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงณิชา สุมา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายธนัญชัย แสนเสนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายธีระเทพ ดาบพิมพ์ศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงปนัดดา ศรีมุกดา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงพู่กันย์ ศรีมุกดา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ กระบอกโท

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงลักษิกา ทรัพย์พิพิช

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงศิรประภา ศรีมุกดา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงช่อสุดา ก้อนดินจี

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายปรัชญา ศรีมุกดา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีมุกดา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายวิวัฒน์ พองพรหม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายสิทธิชัย ศรีมุกดา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายภูมินทร์ เจริญชัยสกุลคีรี
๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายมงคล ทัศน์เกษร

๒๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงวราลี ขันทะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายอดิศร ศรีมุกดา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงบุษรา ริกำแง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายภูรีภัทร มณีศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงวรรณนิษา ริกำแง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงวรรณภา ริกำแง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงอัญชลี ริกำแง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงอุบลวรรณ บุตรวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงเนตรนภา ริกำแง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงกรรณิกา แก้วกันยา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายธนพนธ์ ริกำแง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายธนพล ตุพิลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงปนัดดา ริกำแง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงพรลภัส ริกำแง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงมณีวรรณ ทุมพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงวัลลภา ริกำแง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายวีรชัย ริกำแง

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงศิรารัตน์ ฮังกาสี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ ริกำแง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงสุประภาดา ไชยเชษฐา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงอนุชนาถ ตุพิลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายอนุรักษ์ พรหมคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงเบญจพรรณ ไพคำนาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงกัลยา ริกำแง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ริกำแง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงจุฑามาส ริกำแง
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงชนาพร ใจคุ้มเก่า

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงนันทิตา ตุพิลา

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายปณชัย เปรียบสม

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายภูธเนศ ริกำแง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ตุพิลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงวิยะดา คำโคตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายสนธยา โถดาสา

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายสิทธิชัย จุลเกต
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วกันยา

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายสุทธิราช บุญเรืองจักร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงสุภาพร แก้วมะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงสุมิตรา ริกำแง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ วัดค้อใหญ่  

สน ๔๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงกนกภรณ์ ใจสวะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงนันทิดา ลามคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงนำฝน สาธร

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงปดิวรัดดา ลามคำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงฟาธิดา อินพาพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงรัชดา ข่วงทิพย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงกาญจนา แก้วนิล

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงชนากานต์ ทาอ่อน

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงชนากานต์ แพงคำตา

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงชุติกา เหลางาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ข่วงทิพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงนรินทร ชาริโย

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงนิรชา ข่วงทิพย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ข่วงทิพย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายพินิจ ลามคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงรัญชิดา ศรีมุกดา

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงวรินยุพา คำโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ดำโคตร

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ตุพิลา

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงอันสุดา นามฮุง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายเจษฎา ลามคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๑๙
นางสาวนพมาศ ไพคำนาม

๑๕/๑๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๒๐
นางสาวไอลดา ลิมประเสริฐ

้

๕/๑๐/๒๕๒๒
กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงกรกนก ปญญาศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลินหอม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงกันต์กวี ศรีมุกดา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงนลพรรณ ระดาพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงนำหนึง

่

เอือศิลามงคล

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงพรสุดา ถึงนามลี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงพิมภัทร ไพคำนาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงวันวิสา ภูยิหวา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงวิมล เฉวียงวาศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงอรณัญช์ เรียงริวงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงเกวลิน สิงห์จันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงกัญชลิกา วงศ์เตชะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงกานดา ดาบลาอำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายคมกริช โพธิเสทือน

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงธันยพร ภูชืนศรี

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายธีรนัย โถแก้วเขียว
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงปณัฐดา ลีลาชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงปรัชญาธิณี สำลีงาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงปวีณา หาญเสมอ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายพรชัย โถแก้วเขียว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงพัชรา นามฮุง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงพัชรียา สมบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงศรัณย์พร ไชยตะมาตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงสุรีพร โททุมพล

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงกนกวรรณ รมวิชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ประทุมชัน

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงณตรียา ภูธงษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ โสมชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ น้อยคำยาง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงพันพฤกษา พิมจันดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงภาวิณี ก้องเวหา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงรุ่งจิรา โถแพงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงวิญาดา โถปาคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงสาลินี โสชนะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายอนุกูล สุพันธ์นา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ กัวนามน

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายธนาธิป แก่นท้าว

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายชินวัตร คุณช่วย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายกำพล บางประทุม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ พรมยารีย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายศิริชัย วงศ์อักษร

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายไกรวี วิสัยเพียร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายวศิน สายลัดดา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ สาระปญญา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายธนโชติ สุขสะบาย

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายฐานะพงค์ สุดใจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายนนทการณ์ สุโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายณัฐพงศ์ แสนวิลัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายติวานนท์ แสนอุบล

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายทัชฌชัย หอมจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี ไชยจันดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงปฏินัน ทุมมนตรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงบุฎษยา บัวภา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายจักริน สุเทวี

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑ / ๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายชญานนท์ เดชห้วยไผ่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายณัชพล ชินมา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายศราวิน กาสินพิลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายภูวดล บุตรเพ็ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายภูวเดช อ่อนสุระทุม

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายวีระพงษ์ แสนคำท้าว

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายศุภกร แสนเจ๊ก

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายศุภวิชช์ ศุภกะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายอนันตศักดิ

์

ฮามวัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงกอหญ้า โพธิศรี

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร เปลียนพิทักษ์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไพศาลธรรม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หล่องตากล้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงเข็มอัปสร หอมสมบัติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงจริญญา ศรหัต

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงจิรภัทร์ สิงห์ปน

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงชนันดา มหิตธิ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงชลธาร สายสว่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงชลธิชา นิยมกาล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงชุลิตา จักรไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงณัฐวดี รัตนกร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงณิชกานต์ ยงพรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงณิชา สุขสำราญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงนิติยา สุนารักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงประภัสสร สุจริต

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ อ้วนอินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงพรพิมล มาตราช

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงรัญชิดา แก่นท้าว

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงลักษณพร สายใจ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงวริศรา โคตรแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ทองภาพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงศิริพร วงศ์ตา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงสิดาพร ศรีสถาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงสิราวรรณ ยุบุญชู

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงสุชาดา มัชฌิมา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒ / ๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายกมลภพ หนูพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายรณฤทธิ

์

ยันตะพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงเจนจิรา ฉิมมาวัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายฤทธิชัย ทองโคตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๑๔
นายอดิศักดิ

์

ดอนบำรุง
๑๕/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๑๕
นางสาวอรทัย ดวงปาคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๑๖
นางสาวเบญญาภา เกษร

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายอดุลเดช พิมเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายเดชภูมินทร์ บุญเมืองแสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายปญญา พรหมพินิจ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายศตคุณ มงคลวรกาญกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายธนพล รัตนะพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายวัลลภ สว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ เคนตี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงอาริยา หร่องปจฉิม

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงชุติมา กาญบุตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายเชนชัยยศ อินนุรักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงอรอุมา รองศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงปนัดดา สุพุ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงรัชนีกร กาญบุตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา ไพศาลธรรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงพรสินี สุริยันต์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงปนทิพย์ บุญกว้าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงปลายน้อย สารโภคา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงขวัญสุดา สุพร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายสิทธิพล ไชยสีหา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ กิวภาวัน

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงธันย์ชนก โภคทรัพย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงวิชชุดา โสพิพันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงสุธิตา ไพศาลธรรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงนวียา เกษรราช

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงอริศรา มณฑา
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายกตัญู พรมภา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายกิตติชัย เบ็ญตัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายกิตติวัฒน์ หารคำมูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓ / ๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กล้าหาญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายจิรพัส สุนารักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายชนุดม ศรีสถาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายชิษณุ ไชยมาตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายชูเกียรติ คำมีมูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายไชยวัฒน์ ดำบุญมา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายณัชพล แก่นไชย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายณัฐพล บับพาน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ กาลพันทา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายธนากร แก่นท้าว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายธนาธิป บุญพูล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

อาษาเสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายธีระวัฒน์ สิงห์ไชย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายนนทกร จันทร์สง่า

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายนพดล สุวรรณเพชร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายนราวิชญ์ แก่นท้าว

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายนราวิชญ์ บุญพา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายนัทธพงศ์ ผุดผ่อง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายประวีร์ จันทร์ศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายปญญาพล พาวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายพานิชย์ เอนไชย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายพิทวัส อารมณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขเกิด

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายพีระพัฒน์ย โอตาไส
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายเพรชรัตน์ พรมอ้าย

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายภัทรธร แสนสำราญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำควร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายภูเก็ต วิลามาศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายภูพิรัฐ นิลขิต

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายเมธานันท์ โพสาธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายรพีภัทร ทาสี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายรัชชานนท์ น้อยพรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ โคตรสุโน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายรัตนโชติ สุนารักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔ / ๕๔
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สน ๔๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายฤทธิธี

์

มังดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายวรพงศ์ พานิน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายวัชรพงษ์ วงษ์ชาลี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายวีระธนันธร จันทรทะโวหาร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายศักดิดิเดช

์

พรมบุตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายศิพนันท์ ตริดโน

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำตานิตย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

นนทะวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรีรักษา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นิยมกาล
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายอรงค์กรต สุขสี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงกมลชนก ชินภักดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ยวลใจ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยสุระ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงจามรีย์ โอดจันทึก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงจิรัชญา สักขาพรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ รักษาแสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงจุฑามณี อ่วยนอก

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงจุติพร สุตตะมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงคำจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงชนาธินาถ หอมไสย

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงชนาภา บัวบาล

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงชนิกานต์ งามมณี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงชนิตา อินทองแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงชลลัดดา เสนารักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงฐิติมา หอมมาลา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงณัชณิชา บัวบาน

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงณัฐฐาพร วันทาวงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงณัฐนีย์ ชินบุตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงดวงฤดี พงศธรวรโชติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงทนันท์พร แดงอุไร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงทยิดา โพสาวัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงธัญชนก สุริยภูมิ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยรบ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงธิยาดา อ้วนกลม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕ / ๕๔
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สน ๔๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงนริสรา สอนนุชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงนันทกานต์ คำน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนกร

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสถาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงนิตญา ปางแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ทาพิมพ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงปาริชาติ นิมาลา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงพรนภา นาทองถม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงพัชรวิภา โคตรเรือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงพัษสุณี พันธสา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงพิมพ์วิมล เกษรประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงแพชมภู เมืองชมภู
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงแพรวพโยม อะมะตะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ รัตนวงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงรวิสรา กึงรังกลาง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ยุทธคราม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงวรภร บัวบาน

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงวิจิตรา ดังชัยภูมิ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงวิชญาพร คำผุย

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงวิภาพร หะรังศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงวิลาวัณย์ สิทธิวงษา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงวีรยา ประทุมมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงศศิวรรณ นนทะภา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ดอบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงศุพาวดี ทองลา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงสิดาพร อินทวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ สีมี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงสุชาดา โคตรปญญา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงสุพิชญา เนืองจากจันทร์

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงสุภานันท์ ศรีหาพุฒ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงสุมิตา มันตาพันธุ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสนสีแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงอาภาวรรณ นาคสังข์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงเอวิตรา อินทรา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายนันทวัฒน์ โพธิชา

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖ / ๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ไชยา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายอธิปบดี โอษฐวิจิตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงปลายฝน ภักตะไชย

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงจิรพร บากบัน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายพีรพงษ์ มีทรัพย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายธวัชชัย โคตรสิมมา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๕๖
นางสาวศิรินภา นาห้วย

๑๒/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๕๗

นางสาวภาวิณี ภูชุม
๒๘/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๕๘
นางสาวธารวิมล คำโพธิชา

์

๑๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๕๙
นางสาวศศิกานต์ แสนชัย

๒๐/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๖๐
นางสาวน้อมจิต มะโหลี

๐๔/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๖๑

นางสาววรรณา ไขลายหงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๖๒
นางประภาส สีสถาน

๒๓/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๖๓
นางสาวทรรศนีย์ กาญบุตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงณิชกมล ยงพรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงณิชานันท์ กิงปอม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายธนกฤษ จันทพนม ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายกีรเกียรติ ฤทธิกุล

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายณัฐพล ลำลีกเมือง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ใจปดชา ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ มาลัย

๑๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายธนเดช หอมทุมมา

๒๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายพชร ยศเกิง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายพะนุรักษ์ กับพะวงศ์
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายรพีพัทร์ โคตรเครือง

่

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงรมิดา สิงประเสริฐ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายวีระพงศ์ ยุทธคราม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงสิริอร เพ็งพวง
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายอดิศา จันทร์มาเมือง

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายกฤษนัย คำอาจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายทวีสิน ชาประดิษฐ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงนาตยา ทรงสุนทรวัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงนำทิพย์ มายุน

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงปวีณา ผลอาจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงวริศรา ไชยคุณ

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๗ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา ไชยบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงคนึงนิจ ภาวงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายนฤพนธ์ สุรัติเมธาพันธุ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายพตชร สายแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงสราวัลย์ บุญไสย

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตะวงษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๙๑
นางนวลจันทร์ พงศ์สิทธิศักดิ

์ ์

๒๗/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๙๒

นายสิทธิพงศ์ พงศ์สิทธิศักดิ

์ ์

๘/๐๓/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๙๓
นางประพันธ์ สีแก้วอ้ม ๓/๒/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๙๔
นางเทวา หอมไสย ๕/๕/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โชติสาย

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ วัดศรีวิไลย์  

สน ๔๕๕๙/๐๕๙๖

นางทองปอย บรรณทิพย์
๒๑/๐๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๕๙๗
นางสาวเกวลิน เพิมพูล

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงนฤมล สายพินิจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงพิยดา บุรมสิทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงวนิดดา นีระเคน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงสุจิตรา เจริญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทะดา

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายธนะชัย สุนทร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงรุ่งธิวา จันทะดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายรุ่งเรือง นนทะมาตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทะวัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงชนิตา แสงสุพรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงพิมพิกา โสพนนี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนส่องดาว วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายระพีวิชญ์ วงละคร

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงวนิดา ภูลายยาว

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายศิวัช เกษรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงอารียา ภูมิดง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันทร์ศรีโคตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้วดวงสี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงประนัฐดา กุลชา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงพิยดา นามแดง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายสิทธิชัย สีแดง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายสิทธิโชค แก้วทองคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงภีระดา ชินคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๘ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายวันชัย พรหมปญญา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายณัฐพล หอมชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายกนกพล ทิพนงค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายคมชาญ โคตรปญญา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายจตุพร หาคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายจิรกิตติ

์

หาระโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองชุม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายดนัย คะบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงดวงฤทัย พรมราช

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงนันทิชา จันทะนัด

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงมณฑิรา อ้วนชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงวณีรัตน์ วรรณสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายศราวุฒิ คำแสนแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายสุนทร น้อยเขียว

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายสุรชัย ดวงมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เสนาราษฎร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงมนิตศรา ศรีอภัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ รวดเร็ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงวาสนา สร้อยเสนา

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายวิทยา สาสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงศิริพร พิมพาเลีย

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงสิดาพร เอ้ยวัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงอริศรา พินิจพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายอิสระ เสาะสมบูรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายเพชรรุ้ง สารมานิตย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงเอมิตรา หาระโคตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงนาถติยา พิมชาลี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงพิลิษา คำแช่ม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงรติมา จันทร์กระจ่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงสุมิตา ทนันใจ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา โพธิอามาตย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายบรรยงค์ คาระวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงพัฒน์นรี การบุญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายยศกร ศิริสุวรรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงวรรณวิไล สิมพาพิมพ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๙ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงวิจิตรตรา จันทร์ไทย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงศิกิตตา โสดาลุ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงอัจฉรา โทวาท

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงเนตรชนก แสงจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายแดนดนัย ทิพย์เนตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายกฤติพงค์ เกษรมาลา

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายจิรพัฒน์ ทับทิมหิน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงญาณิศา อุดมนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายธีระพงษ์ ตาสว่าง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายอนุสรณ์ ธิอัมพร

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายอัษฎาวุธ สุขสีทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายชินวัตร เสาเหีย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายธนภูมิ ตะโนนทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายวีรภัทร ภูมิดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายปฎิพาน วรรณพัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายพันธิน วิไลฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายภัทรดนัย วรรณพัฒน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๗๒
นายยุทธนา บุตรดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายรุ่งโรจน์ วังคะฮาด

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายวิรัช เริมศรี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายกฤตนัย ปานเพชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงกาญสุดา ศรีพอ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงฐิตราภา อรรคฮาดศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงทักษิณี ชาญปรีชา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายทินภัทร แสนณรงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายธนกฤต พรหมวิชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายธีรนันท์ ชามะลิ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงปานไพลิน ผันผ่อน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงปยะดา เพลิดพราว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงพิชรัตน์ คำแพง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงมณีนุช แก้วคำแสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายวิภพ ศรีเครือดง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงเกษนภา ใจหมัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงเพชราภรณ์ แสงเพชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายภานุวัฒน์ อรัญหล้า

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๐ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงภัทรกร บุญญาพิทักษ์ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงพรณภา ใผ่สีทา

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงสุวนันท์ ใผ่สีทา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงอริสา สุวะศรี
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงจีรนันท์ โสภา ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงเกวรินทร์ ไชยบุญตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงเกวลิน ผาอินทร์ ๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายยุทธภูมิ ไกรกล
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงชีวปรีญา มูลสาร

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๖๙๙
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยยศ

๑๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาววาริสรา พันธชัย

๒๘/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๐๑
นางสาวสุธิกานต์ จารแก่น

๒๐/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงสายปาน วันละ ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๐๓
นายเกรียงไกร โสคำภา

๑๖/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปลาหลาย เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายอานนท์ แก้วบุตตา

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพธิชัยแหลมทอง

์

เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายเจษฎา โพธิศรี

์

๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายจักรพันธ์ จัตตาดี

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายจักรพงศ์ จัตตาดี

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงจุฑาวี นามโฮง

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงสุชานันท์ ประพรม

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงวรินทร อ่วมอินทร์ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายจิรพันธ์

สมบูรณ์ประเสริฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายทรงพร มลศิลป

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงปทุมรักษ์ สัจธรรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย สุปดาห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายภัทรพล พิมล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายภูรินทร์ ศรีลามา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายภูวดล เจือจารย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงรัฐธรรม บุญเรือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ มารัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงสิราวรรณ สัจธรรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงสุภัสสร ขันไชศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงปยมาภรณ์ ธงงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายภูริทัต ดวงภักดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงสิริยากร สัจธรรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๑ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขบวนแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงจันทิมา ทีรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

มุลดวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายฤทธิรงค์ ปานพรม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายสิทธิชัย ภูธิรักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายอำพล ทวีพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายชัยวัฒน์ นิงคะรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงนำทิพย์ จันทะแค
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายบุญพิทักษ์ ศิริขันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายสิงขร จงใจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขันมัน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงคีรีมาศ สุวรรณรมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายพันธวัช นาชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายพายุ สุวรรณพรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงสาวิรัฏดา ศรีสุราช

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๔๐
นายสุรเชษฐ์ นักร้อง

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายอาทิตย์ วังคำหาญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปองคำสิงห์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายธนากร หมันหินราช

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ บึงราช
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงกุ้งนาง เจริญชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายคุณากร นินเกตุ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายชินพร สาระราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายณภดล ศรีสถาน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงณัชชา จันทา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ซินโซ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายธนกร พิมพ์ลี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายธนชัย แสนชาติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ วงค์อินทร์อยู่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายธนาพร เชือคง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

ชฎาวงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายนครินทร์ จิตรชัยสาร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงนัฐลดา ขันธุปทม์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงปภาวี อุบลเพ็ญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงพรพรรณ ศรีสังข์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงพัชรา หุ่นทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงพัชรี อุประ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงพิมพ์ภามาศ ฮ่มปา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงภิรัญญา ทับบุญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงยุพดี อุ่นวงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงวนันญา เชือศิริ

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายวรวุฒิ สรวงศิริ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงวัชราพร สัจธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงวิชุดา วงค์เครือ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายวีระชัย ธรรมสิงห์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายวุฒิกรณ์ อ่อนคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายวุฒิไกร มารัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงศศะณีค์ บุญเลือง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายอนันตชัย มลศิล

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงอรอุมา แซ่ตัง

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายอิทธิพล บุตรละคร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายโยธิน ต้นเพ็ชร

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงกชกร หล้าหิบ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงกัญญาณี สืบสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงกันยาลักษณ์ รวมธรรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เพชรโสภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงจริยา ขันธรรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญหนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงจุฑามาศ บุตรละคร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงชญาดา เทพไธสงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงชญานิศ สิทธิภักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ วิลาพัง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงชฎาวรรณ สุขเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายชนะชล ทองหล่อ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงชนิตตา กองวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายชินภัทร มงคลงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงญาณิศา พรมเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงฐิติวรดา ศาลาน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงดวงกมล สุวรรณวงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๓ / ๕๔
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายทะนงศักดิ

์

โคตรชมภู
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงทิพย์ภวัล แสงปญหา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงธนัญชนก ตาพรัว

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ คำมี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไปปลอด

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงธิราพร ผูกพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ทุมโยมา

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายนภัสธร จูมศรีราช

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงนฤมล แสนมี

๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงนันทิชา เพลิศแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงนันทิดา ทนสา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ แสนแดง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงบัณฑิตา จักรชัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงบัณฑิตา โคตรชมภู

๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงบุษกร บวงขุนทด

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายบูรพา จากผา

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงปฐมพร ไชยรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงปณิตา คันชัยสอน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงปนัดดา ภูด่านงัว

๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงปรัชยาภรณ์ สุวรรณรอด

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงปรางค์ฉาย แสงจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมสุริย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงปาริชาติ กาละศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงพรพรรณ รักษาศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงพรพิมล กาพรหมวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุบผา
๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงภัทรภรณ์ สมเพชร

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายภากร บาดกระโทก

๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายวิวรรธน์ กวดวงศ์ษา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ โกษากุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายศิวกร กันญาบัตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงสราญเนตร กิราชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เจริญชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๔ / ๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา ชาประดิษฐ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงสุกัลยา ฮาดดา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงสุตาภัทร โพธิดา

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายสุนทร กุลวงศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงสุนิษา กุตาวัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายสุริยัน กลไกร

๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ อินทรสิทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงสุวรรณี พุทธวงษา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ หล้าหิบ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงอุ้มบุญ ศรีจำนงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายเจตพล โคตรชมภู

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เติบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายเมธี ศรีสุราช

๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงโบว์ษิตา ทาเหิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายไตรภพ ทองพรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงไอยลดา หลุมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงจันทร์แรม ชาสงวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายธิชาวุฒิ คงชูศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายนนทวัฒน์ ทุมโยมา

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงนิชานันท์ โพธิจักษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงปนัดดา บุญแช่มชู

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงภัทรัตน์ดา แย้มเมล์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายวัชระ ทองศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายสุริยา ทองศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วหาวงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายอัศจรรย์ อบเชย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญมานาง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายกฤษดา บึงทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงวราลี งามฉลวย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายภานุชัย ใจฉะวะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายวงศกร กองวงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายรณพร แถลงเอือ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงแพรวพรรณ อยู่ไทย

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายมงคลฤทธิ

์

ภูศรีฤทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๕ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายอนุพงษ์ พันธ์ชมภู

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงณัฏฐยา ศรีหาพงษ์

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงพรนภา ทองเพชร

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงศิรินทรา สอนคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงญาณิศา สะแสงสาร

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงศิราชล ตุ่ยไชย

๓๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายชฎายุทธ ปวันนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายปรมัตถ์ หน่องพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงกิตติมา ปากหวาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายจตุรวิทย์ ไพบูลย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงจันทนิภา เงินลุนปา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงจิตรลดา ดวงแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายชนพัฒน์ ศรีสุราช

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงชาลิสา โสภิณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงชาลิสา ไตยะราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายทรัพย์ไพศาล อำภาพันธุ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายทัตพงศ์ บุตรเพ็ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายธีระพัฒน์ จำปาศิลป

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงนันธิดา วันดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงพิมพ์พิศา อุ่นจันทา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงภัคจิรา ไตยะราช

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงรสิตา ขุนสุวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงรัตนากร ทิจันทร์ทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงวรัทยา พากัณหา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงสุชานรี ทรงเหล็กสิงห์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิคำพก

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงอัปสร อินหล้า

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายเพชรสกล สิงห์โส
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๙๓
นางจงรักษ์ ดอนอาจทัน

๑๔/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๙๔
นายธนูทอง รัตนกร

๑๙/๒/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๙๕
นางสาวนภาพรรณ ต้นสารี

๒๙/๔/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๙๖

นางยุพิน งามนา
๒๑/๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๙๗
นายสหรัฐ โทอิง

้

๑๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๙๘
นายสำราญ แก้วกันยา

๓๐/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๘๙๙
นางเวียงทอง พรมดวง ๒๒/๔/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๖ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายกิตติชัย อุ่นจันทา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงณฐภรณ์ ฮมภาลาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงปราณปริญา รูปสิงห์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงพิมพิวิภา

์

ระดาดาษ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายภาคภูมิ สุวรรณไชยรบ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงวรัญพร หมืนแก้ว

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงวารีย์ วรรณลี

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงศุภัทรพร ทองกันหา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายเอกราช อุคิดโสดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงขวัญฤดี คู่แก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงปรียาภัทร ยืนยง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ สุภาแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายรัชชานนท์ โลกานิต

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงกรรณิกา แช่มชืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๑๔ เด็กหญิงกฤติยาลักษณ์
กลับอินทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงกวิสรา บรรยงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทะเสน

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงมณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงณัฐวดี หาสอดส่อง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงนุจรีย์ ศรีลาราช

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงปยะธิดา ยะลี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายพงศกร ศรีสุราช

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงพร ไขเหลาคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงมนฤดี หลักคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ฉิมนอก

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงวงเดือน ก้งอินตา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายสินธนา ถาจันทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงสุภาวดี เปลืองกลาง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงหิรัณยา วิยะนิจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงอรวรรณ สายธนู

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงอาทิตยา รัตนวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงอาภาสิริ สิงห์มหัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายกฤษนัย อินทร์โพสา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายกิตติชัย เหล่าศรีคู

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายชญานนท์ ชืนตา

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๗ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงฐิติมา พรมสุริย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์จวง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงทิพวรรณ์ พันธ์มุง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ราชวงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงพิมประภา ศรีสุราช

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายวีรวัฒน์ รัฐพลธี

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายศราวุฒิ สุคนธรักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงศิรินรัตน์ สีตะแกะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีวิชา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงสุดาพร คาระโส

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงอริยา ชืนตา

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายอานนท์ มีแสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายเจตพล พุทธวงค์ษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลำเลิศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เกตุพิลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สุขสบาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ประดาพล

๒๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงพนิตา เนียนสนิท

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงพรรณิดา คงแสนคำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายพีรวัส วงค์อักษร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายรัชพล ศรีสุราช

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ มิงสำเนา

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายเจษฎา พิมพ์ลี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ อินทรักษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายณัฐพล ช้างคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอุสรา สาระการ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายชยพล อุ่นแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ โชตะนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงนิติยา สมวัง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงเกศสุดา จันทร์แดง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายโชติพงศ์ โพธิชัย

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงพรชิตา นาวิบูลย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงสุนันทา แสงน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงอมิตา ทะนะปด

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายกฤษดา พรมโสภา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๘ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงจิราพร วิณโรจน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงฐิตินันท์ สามารถ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายธนบดี สอนคำมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายวีรพันธ์ เก่งคำใบ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายอภิวัฒน์ คำดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายอัษฎา มานะดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงอภิรดี แก้วศรีจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา กำทองดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงจุไรรัตน์ กำทองดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายฐาปกร กะนะฮาด

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พิงไธสง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงทิพวัลย์ โลหะสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายธนกฤต พันธุ์โต

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงธัญรัตน์ ตะลาด

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายปรีชา ช้อนนอก

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงปวรวรรณ ทาบรรหาร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงปาริชาติ ทับบุญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน อรรคฮาดศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงมะลิวัลย์ เกรงอำนาจ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายยุทธนา ชัยพิมูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงหยาดนภา สุรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงอรอุมา กวดวงศ์ษา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายกฤษดา บุตรพรม

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขเกษม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงกรกนก เมฆวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มะลินทอน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงจันทิมา ประเสริฐสังข์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงจิราวรรณ บุตตะโยธี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงณัฐภัทร แดนนาบัว

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงทิพวัลย์ ชาชุมวงค์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายธีรภัทร นนพละ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายนราทัศน์ วังคีรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงนวินดา ดอนมอญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงภควดี เหม็นพูล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายภัทรพงษ์ วงค์วรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๙ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงภัสสร เสาว์มุกดา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงรัตนรินทร์ อินทะเสย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ จาดฮามรถ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงศรัญญา ดอนโง่นคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงศรีสุดา กล้าพยัคฆ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงศศิธร บุญโม๊ะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายศิริชัย เสาศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายสิริพันธุ์ จูมสุพรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงสุนิตา เถือนวงศ์จำ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายอภินันท์ จันทร์ขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงอลิษา คำทองแสน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายเจษฎา ตุ้มคำอู่
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายโยธิน แก่นปชชา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงกนกรส ชมนาวัง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายจตุพล แสงมืด

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงจิราวรรณ เดชบรรทม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายชาคริส อาญาเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายภากร แสงชะนะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายวีรชัย จิตชัยสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงสุทาริดา แพงดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงอวิกา จิตรชัยศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงภาวิดา จับสมบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายอนุชา ต้นสิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายกลยุทธ อุ่นวิเศษ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายวิชาญ สุวรรณชัยรบ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนอุบล

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สาครอาจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายธนพล อินาขาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายวัชรพล ธาตุไพบูลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงเจนจิรา สุตมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๕๙/๑๐๓๕
นางสาวนันทิดา ขันนาเลา

๒๑/๑๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๓๖

นางสาวปลัดดา กุลวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๓๗
นางสาวกรกนก พละชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๓๘
นายณัฐพงศ์ เพ็ชราชัย

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๓๙
นายทศพร พงษ์บรรเทา

๑๘/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๐ / ๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๐๔๐
นางสาวนิภารัตน์ คำกรม

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๔๑
นายยุทธนา ถาวร

๔/๐๗/๒๕๑๙
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๔๒
นางปทมา ฟาน แอเก้น

๑๐/๐๕/๒๕๑๐
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๔๓

นางปราณี ศรีชุม
๒๕/๐๙/๒๕๐๖

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๔๔
นายสยาม สมใจ

๒๖/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงฐิติมา จันทร์สว่าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายธนวัตร สิงห์สาย

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายนที สุดบางโพธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายนพรัตน์ นำสงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายนพรัตน์ เกษศรีรัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงพิมธ์ณภัทร สิงห์สาย

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา สาธุชาติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุมิตรา หนองเทา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงเจนจิรา ศิริ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงกาญจนา เนหล้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงชมัยภรณ์ คำสีดา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงวันวิสา รียะวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงพีรดา วันดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงเทพศิริอร ดอนประจำ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ วัดประดู่วนาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงปยพร เข็มพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงวรัณนา ปานสอาด

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงสุพัตรา เปทา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายอัษฎาวุธ สุวรรณศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุภิรมณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงกัลยา ประทุมพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงจิรพัชร สุพร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงพรรธิภา ทองศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงพัชรี ชัยยะพันโท
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงพิยดา แสงหัวช้าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงวนิดา ศรีวิชา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงสิริกัลยา คนเพียร

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงสุจิตตรา ศรีสร้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงอรอุมา แก้วดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงอารยา แสงเสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงเมทะนี สิงห์ศร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๑ / ๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายเมธิชัย วิชาดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายพิทักษ์ สุวรรณศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายภาณุ สุทธิประภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายสหรัฐ สังฤทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุพร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายธนพงศ์ ฤทธิวงศ์

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายประยูร แก้วดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงรัตนาพร แสวงแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงสาริตา ผาเพชร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายอธิชานนท์ รัตนะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายเทพราชันย์ รัตนวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงสวรส วิชาดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงอรทัย แสวงแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายอรรถพล แสนโชค

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงขจาริน โวหารลึก

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายคมกริช โคตรสงคราม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สุขจันทร์โท

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงชลธิชา ลองคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองโคตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงณิศวรา รบกล้า
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงธนภรณ์ วิประชา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ วงค์เหิม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงวิรดา ราชบัวขาว

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงไปรยา บุตรละคร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายฐนพัฒน์ ฮังชัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายธนพล เปลียนเอก

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายยุทธศิลป สุภผล

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายธนพัฒน์ สุภผล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงทิวา ชมหอม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงรัชฎาพร ไขประภาย

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิแก้ว

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงพรรณิดา รันนะโคตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายพิทักษ์ ราชรามทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ จันทาศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงเสาวนีย์ สีหะจิต

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงบุศราภรณ์ เรืองชัย ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีคชา
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงอรจิตตรา พรมพิลาด
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายอนุชิต หาญจำปา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายเอกชัย ไพจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงสิรินยา สีหานาม ๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงจรัสพักค์ รัตนพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสกลทวาป (สกลราชวิทยานุกูล 2)

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ดวงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสกลทวาป (สกลราชวิทยานุกูล 2)

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายไตรรงค์ ศรีทิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสกลทวาป (สกลราชวิทยานุกูล 2)

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ไพจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายวีรภัทร วงศ์กาฬสินธุ์

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงปยะพร หาญจำปา ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายศรายุทธ แพงพิมพ์โล้
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๒๓

นางสาวกิตติยา โพนสูงเนิน
๒๙/๐๘/๒๕๐๘

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๑๑๒๔

นางสาวพจนา เหล่าหาโคตร
๑๙/๐๒/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๑๑๒๕

นายวิทูล เภาโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายกฤษณะ วิดีสา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงญาณิศา โสมสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงณัฐวดี ยะงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงทิพวรรณ งอยแพง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงนันทิดา ลามเพ็ญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายบุรัสกร งอยภูธร
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงรัฒิดา คำภูษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๓๓
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ งอยจันทร์ศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ บุญเลิศ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงสุพรรณภา สิทธิรักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงขนิษฐา ถินตองโขบ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญโคกสี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงชนานันท์ พิมพ์พันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายณัฏฐวิชญ์ วันนาพ่อ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายธนกร ยางธิสาร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์สิงห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายธีรภัทร วงค์เครือศร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงนัฐธิชา ทาศรีภู
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงนันทพร พุทธศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๓ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงปวีณา รวมสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายภูริณัฐ วงศ์เครือศร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายภูวนาถ วงษ์แสนอาจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงมัลลิกา ชินบุตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงวารุณี ทองโยง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายสุชิน อินธิราช

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายอนุชิต แสงพรหมชารี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงอพิชญา อุทัยวัฒน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายอภิรักษ์ เสาร์สุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงอรัญญา คึมยะราช
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงอัยลดา จิตตุนัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงเกวลิน ผาใต้
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๕๗
เด็กหญิงแพรทองแท้ ผาใต้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๕๘

นายสายัญห์ โกมินทรชาติ

๑๗/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๕๙

นางปนไพร โกมินทรชาติ
๒๒/๓/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงปณัฐดา ตุงไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงพัชรพร สุดใจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงวนิสา ศรีวิชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายอนุชิต หลักดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกศิลา วัดลุมพินีวัน  

สน ๔๕๕๙/๑๑๖๔

นางสาวนฤมล ดวงดูสัน
๒๘/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๖๕

นางสาวภาวิณี พลอยพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนาสีนวล วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงรัญชิดา ริศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ถ่องตะคุ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงชฎาพร ขุมเหล็ก
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ คะสุขใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงสุรีฉาย ฉิมปกลาง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงลภัส พงษ์ประเสริฐ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายวัชรพล นนท์นารี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงอลิษา สิมพานดง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงชญาดา คำศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงธมนวรรณ ศรีสงคราม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ ทุพแหม่ง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงประภัสสร คุณธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงมนัสชนก ผงสินสุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายยอดเพชร ภูอาศัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๔ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงแพรพลอย ยมพ้วย

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม วัดยอดลำธาร  

สน ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายพูเงิน เภาปงทา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงภัคจิรา บุญยก
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงมลธกานต์ จันทร์ลาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายกฤษดา ยศคำลือ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายขันติ ขัติยะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายธนากร ศรีสาวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงพุทธิพร เดือยพิมพ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร วัดอรุณแสงทอง  

สน ๔๕๕๙/๑๑๘๘
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ศรีอาจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร วัดอรุณแสงทอง  

สน ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงสุนิสา จริงสูงเนิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร วัดอรุณแสงทอง  

สน ๔๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงณัฐริกา สิมมา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร วัดอรุณแสงทอง  

สน ๔๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงรัมภา ดวงพิมพ์บุญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร วัดอรุณแสงทอง  

สน ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สารีธรรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร วัดอรุณแสงทอง  

สน ๔๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงรามาวดี หิมพรม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายฐนิสพงษ์ เจริญคร
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายณัฐพล หิมพรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงนรินทร์ งับแสนสา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงนิภาพร ปตะแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายปฐมพร ขันบรรจง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงปนัดดา นาพรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงประภัสสร ตาลาคุณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงปทมา ปุงคำน้อย

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงมาลินี อินธิบาล

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายอนุชิต กุหนะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงเพ็ญศรี วงค์ภาคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต วัดอินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงคณิฎถา ทีคงโงน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายปรัชญา กุนะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงวรรณภา จันทร์ชนะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดธรรมาบูรพาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงกนกภรณ์ คณะพล

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงกมลวรรณ สมสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงชนิตา นันไตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงณภาพร เครือวาคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงณัฐริกา เกตศรีพรม
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงนำผึง

้

สิทธาหนุน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงพิศมัย แสนเสน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๕ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายรุ่งตะวัน พิพิทธภัณฑ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายวาคิม แสงวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายศุภกร เฮียงราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ พ่อลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงสุทาพร อินธิแสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ยะไชยศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไก่ษะแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

มีรัตน์คำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงมณฑา บุตโรบล
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๒๔

นางดวงใจ วงศ์เครือศร
๒๗/๐๗/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๒๕

นางปาริชาติ ชินโณ
๑๒/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๒๖

นายเกษม อินธิแสง
๓๐/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงกุลิสรา เรืองชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงพรรณรา ไชยโคตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงกนกอร จันทะรังษี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงพัชรีญา อ่อนหลง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงสุนิษา โทขันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๓๒

นางสาวธนันพร สิงห์วงษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๓๓

นางสาวจิรดา แก้วภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๓๔

นายปรเมศร์ แซ่ลี

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๓๕

นางสาวมะลิวัลย์ กุลมินทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๓๖

นายมันคง

่

คูเมือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๓๗

นางสาวกนกพร คันทะนาด
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๓๘

นางสาวนำผึง

้

อินธิแสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๓๙

นางสาวนำหวาน อินธิแสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๔๐
นางสาววิชชุดา พรมประศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงทิพวารี ชารีพร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงนันทิชา บุญกองชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงณัฐนิชา แสงพรมชารี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงพิมพ์พร คงเมือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงกรรณิกา ตะสายวา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงจันทิมา แผงดา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงชลธิชา สาทะโพน
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายชาตรี อุ่นจางวาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงชุติมา แสงพรมชารี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๖ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายธนู คันทนาถ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายภีระภัทร แก้วคำแจ้ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายวรากร เลือนแก้ว

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายวรเชษฐ์ หาญทองไชย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายวีระ พันธุออน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายศรราม อินทะวงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายสุริโย กระบอกโท
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงอรอนงค์ รัตนะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายกังวาน ทาแฮ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายปรีดา เดือยพิมพ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายปยะพันธุ์ พรมภาพ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงศุภรักษ์ แสงพรมชารี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงเพชร สีวัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงปยะวรรณ์ ทิพย์สุวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงกนกพร คำมี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายทิวากร แสนรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงปวิชญา ไตรแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงพรณัฏชา เกิงสุวรรณ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายภูริพรรด์ กงพันธุ์ลาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายระพีพัตน์ ปตโชติชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงวริษา เบ้าคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๕๙/๑๒๗๑

นางสาวจารุวรรณ สุรินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๕๙/๑๒๗๒

นางดวงสุวรรณ ลาแสดง
๑๔/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๕๙/๑๒๗๓

นางสมดี ฝูงพิลา
๒๗/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๕๙/๑๒๗๔

นายชาคริต แก้วคำสอน
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๕๕๙/๑๒๗๕

นายสุวรรณชัย ขุนโย
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วัดทันสมัย  

สน ๔๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงนภัสสร วงศ์พันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ มาตรงามเมือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงระพีพร อุปศักดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายวรัญู ทองเลิศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงศศิปภา เสราศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายนพรัตน์ รัตนปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ศิริบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายเทวา นาคโคตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงอรปรียา สีหะไชย
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๗ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายทักษ์ดนัย อุปศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงปรียานุช ฐานทนดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๘๗

นายศุภชัย โถบำรุง
๑๕/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๘๘

นางประสัภสร โยธายุทธ
๒๑/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านอูนโคก วัดนาล้อม  

สน ๔๕๕๙/๑๒๘๙
เด็กหญิงกฤษราภรณ์ อาจทุมมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงธิดาเทพ ไตรยขันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สัตถาผล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงอนันยา คะดูลย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายอนุทัย ศรีทองหลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงอนุธิดา วงค์ภาคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๙๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พรหมสีหา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ฮุ่งหวล
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายวีรภัทร์ หูตินุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ถินมะนาว

่

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายพูนสุข แสงสุรินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายกฤษฎา ริกำแง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายกฤษฎา อุ่นวิเศษ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายกฤษณ์ดนัย สีมาวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงกีรณิกุล สุวรรณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายขิปกร ละลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงฆฤณ แก้วมณี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายจตุรภัทร เบ้าทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงจิรัชยา สุรินทะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงจุฬามณี สารีนันท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงณัฐชธิดา เวียงศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ วิวาห์สุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงปทุมรัตน์ วงศ์ประทุม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงผกามาศ คำลือฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงพรชนก ใครบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายพัทยา สุริยันต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิมเทศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายพิเชษฐ์ สุไชยยะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายภูวดล โคตรหาชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายรวิกร วรพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วคำสอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๘ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงรัตติยา ผลาจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายวายุ ชาติชำนิ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายสุรเดช สืบยิม

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายอธิคม คำคุณเมือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริดล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงอรญา ทิพย์คำมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงอาลิษา เหล่าสมบัติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายอิษฎา ศรีกระหวัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงอุมากร พองพรหม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๒๙
เด็กหญิงเพ็ญประภา คำภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายไชยวัฒน์ ไพคำนาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงไอลดา โยธายุทธ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงกฤตยา ศรีพันธบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายคุณากร แพงภูงา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงชฎาทอง พจนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงณัฐชยา เคนทวาย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายณัฐดนัย โรจน์วัฒนบูลย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายณัฐภัทร ไชยสุทัศน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายธราเทพ ศรีรักษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายปฏิภาณ ภูแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงพิจิตรา ไชยสุทัศน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายภูผา ศรีวิเศษ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายวราเทพ ผิวหูม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายวัชรพล บุญรักษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายวีระภัทร ชนะบุญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงโยทะกา พจนา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายนุสรณ์ ไพคำนาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ นาเสถียร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ผลาจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงอุบล
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงพัชรมัย โภคะกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงมาริษา แสนจักร
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงศิรินทรา โสมชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุญสุภาพ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๕๔

นายอนุพงษ์ ยางธิสาร
๒๖/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๙ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๓๕๕

นางสาวเปมิศา แซ่ตัง

้

๑๓/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๕๖

นางสาวอาริตา อ้วนละมัย
๒๖/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๓๕๗

นางสาวพัชรานันท์ ผลาจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๓๒

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๕๘

นางสาวศิริลักษณ์ อรัญมิตร
๒/๐๘/๒๕๓๑

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๕๙

นางสาวฤทัยรัตน์ งามสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๓๐

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๖๐
นางนันทิยา ผลาจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๑๕

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๖๑

นางชุติกาญจน์ ไชยชมภู
๒๑/๐๔/๒๕๑๕

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๖๒

นายบุญไทย หัสจันทอง
๒๕/๐๓/๒๕๑๙

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๖๓

นายยุทธนา สิวละคร

่

๗/๐๓/๒๕๒๘
กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๖๔

นายวีระพงษ์ ก่อวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงวิลาศิณี เทพศิลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงอธิชา อาจทุมมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๖๗

นางสาวคิมหรรษ์ มีชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๖๘

นางสาวพรศิริ ไพคำนาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงวิไลภรณ์ เทพิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมนำอูนเจริญวิทยา วัดโพนสูง  

สน ๔๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายนัทสิทธิ

์

นนดารา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายจุลจักร สูตรไชย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงพิชญาภา บุญรักษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๗๓
เด็กหญิงกรานต์นิภา ศรีผา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงธิญาดา เทบำรุง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงปนัดดา บุตรสะอาด
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงวรรณิสา บุญเสริม
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายวิริยะ ลีทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงสุภาพร มหาโคตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงกุลธิดา ชิงชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงกุลวดี ชิงชัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงจนิสตา พรหมมาสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุรินทะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๘๓
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ไพคำนาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายณพวิทย์ วงษ์สำราญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายธนกร เหมะธุลิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงนภัสสรณ์ แสงส่อง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ถาบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงพัชรพร แสนอุบล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงภาณุมาศ ทุมประพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๐ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงวรรณวิษา บัวภาคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงวริศรา ยาสี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงศรอนงค์ แก้วอุ่นเรือน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงศิรประภา รุ่งเรือง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงอภิชญา โคตรวิชา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายเมธาวัธ สาเกตุ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายโสภณ วุฒิญาโณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงขนิษฐา เมืองซอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงธาวินี จิตมาตย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายธิติพร ชุมศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงพักตร์พิมล ภูมิเพ็ง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงพิมผกา พรหมศิริ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรีโคตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ สุพันจิตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงวิชิตา ธุรารัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงโสรภา แก่นจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๐๖
นางสาวกมลวรรณ ไตรยขันธ์ ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ยศทะแสน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายธนธรณ์ ศรีพรหมษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๐๙ เด็กชายประพันธ์นกรณ์
จิตร์ชวี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายภูริชร์ วาธิภักดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายรัตธภูมิ สิงห์ทองชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายเจษฎา ศรีพรหมษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายคมกริช เจริญไชย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายจักรินทร์ แซ่อึง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายพลวัต หวลสีไทย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายวัชรพล เจริญไชย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายสหฤทธิ

์

พินิจดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงอักษร มาตรักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๑๙

นายเฉลิมเกียรติ แสนแก้ว
๒๓/๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๒๐
นางสาวจิรารัตน์ นาใจคง

๒๓/๘/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๒๑

นางสาวธนพร เทบำรุง ๓/๓/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๒๒

นางสาวฐานิตา นามโคตร
๒๑/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายชิษณุชา กรุณานำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบ่อ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ อินธิดา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศาลา วัดโนนฤาษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๑ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงบุญตะวัน นรเอียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศาลา วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายพชรพล สาขามุละ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศาลา วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองจุ้ย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศาลา วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อินทโคตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงปทมาพร ชาวศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงภควดี นาคสะเล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงรินลณี ศรีสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงวรรณภา ใครอามาตย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงวรรณวลี พรหมดีราช
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงวรรณิดา ฮามวงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงศิราภรณ์ ไชยพะยวน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงศิรินภา สมบัติดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงอภัชญา กุลพรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงเบญจกาย เมืองแทน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิงห์ทองชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อุ่นดวง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงชลธิชา พะตะเพ็ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายณัฐดนัย อินธิแสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงดรุณี สองศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายทัศน์พล จันทร์แก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายธนากร อาจโยธา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายธันวา บุตรสะอาด
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายนวพล พวงสร้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายนันทภพ นนดารา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงปนัดดา ลีทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงประภาภรณ์ แก้วมุงคุณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงพิจิตรา อรรถสาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายภูวนัย สีดาธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายวสันต์ สมบัติดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงวาทินี เกตกันยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงวาศินี พุทธพล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายวิทยา หาศรีคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงวิภาดา พุทธรรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายศักษิต เพียรสบาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ กุลพรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงเกวลิน พรหมดีราช

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงไพลิน อ่อนคำหล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวพังฮอ

้

วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงณฐรัตน์ ทัศมี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายธิติวุติ พันธุโคตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายนรวีร์ ศรีธวุธ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายพีรวัฒน์ ซาพิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายภมรมนตรี พลศรีลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงอรปรียา เจริญไชย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายอิทธิพล ศรีสถาน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายภูชิลล์ คงแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยานาง วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายลิลลาภัทร พรมกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงชนิสรา ปูชาเดช
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายสหรัฐ นาคะอินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงวรัญญา นาเชียงใต้
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบ วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายคมกฤษ วงขัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายธนัชชา เถาว์ชาลี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายนฤเดช ฟองชล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงนิธิพร อินโพธิสา

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายประกาศิต สาขามุละ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงประภัสสร ฟองชล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงพิชชาพร ดาวเศรษฐ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายภาคภูมิ สาขามุละ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงรุ่งตะวัน จันทะฝาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายวรชัย นรสาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายศาสตราวุธ พรหมอุดม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายอภินันท์ โคตรโพธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุทธิอาจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา ทีคอน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายภราภร ฟองชล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายสิทธิโชด นามประมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายนันทภัส คุณสมบัติ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงกิตติยา คะศรีทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงกิตติมา ยามิ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พาเทียม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายธีริศรา บัวแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๓ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงพิชญา นเนตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ทุมนันท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงวธิดา ศรีวงษา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา เหมะธุลิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงอุ้มบุญ แพงศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงโสภิตนภา กองพิมาย

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายจันทัปปภา แก่นท้าว

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายกฤษนา สง่างาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายหัญญารัตน์ ดาวเศรษฐ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงประทุมรัตน์ ศรีบานเหนือ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงกัลยากร สารเลา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงณัฏฐนิชา อินทรพาณิชย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล วัดโนนฤาษี  

สน ๔๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายมนต์นิมิต ฤทธิธรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายมินธาดา แพงศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายศิวกรณ์ ระวิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายเกษม มีเหมือน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ วิลามาศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงลลิตา อินทร์โสภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๑๓
เด็กหญิงวรรณมงคล แพงศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงอรยา แพงศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายกฤษณะ รัตนไตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงกัญญภัค คงสำเร็จ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ไชยเชษฐ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายชานน ราชหาด
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงปณิตา ราชคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้วคำศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงภัทรฉัตร ฤทธิร่วม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายวุฒิภัทร ราชคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงจิตรา แจ่มใจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ราชคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงนฤมล สุรินราช
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงบุษกร ชนะพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงปาริฉัตต์ โคตรหลง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงปุญญิศา พาณิชย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงพันธิตรา โฮมวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๔ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายระพี สิงหาด

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงศิรินภา ราชชมภู
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายสิทธิพร เรืองจิตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงอภัสรา ราชชมภู
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายอานนท์ ภูปานผา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายเจษฎา เข็มทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงกนกพร คะมุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ คะมุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายกิติพงษ์ บุญเรืองจักร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงกุลณัฐ ไชยบุบผา
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงจิรภา โคตรหาชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ สำนึก
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงนฤมล สารศรีรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงนันท์นภัส วงเกลียง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายนิติภูมิ สำนึก
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายปติณัช โตทรัพย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงพรอุมา ล้วนวิเศษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงศิวกร ราชชมภู
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายสมศักดิ

์

ดอกสอน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงสุทัตตา กลันชัย

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไตรทิพย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายอัฐกร กลันพจน์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงเจนจิรา สุขสร้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายไพรอนันต์ ราชชมภู
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงกุลธิดา เกิงประเทศ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายคมคาย บัวไสว
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายคมสันต์ ทนุวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ไชยนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายจิตรกร น้อยแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายณัฐวิทย์ จันทาราม
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายธนกร เครือบุดดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงปราวีณา นารถชมสา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายปยะวัฒน์ สอนสูญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์ท้าว
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงพิยะดา พัฒนะชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๕ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายพิริยะ ชาภูคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงรัตนา สันทัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันภูทัศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงวาสนา ชูวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายวีระพล อินลี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงศศิธร หงษ์ภู

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงศศิวิมล อินทวงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงสาริกา คำปุม
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงสุจิรา บุญยืน
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงสุนันทา วิระศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา ขันคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๗๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสงสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายเทอดศักดิ

์

นารถชมสา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงเนตรชนก บุญทองล้วน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๗๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุตรวัง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายกฤษณะ ไชยนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงกุลธิดา ม่วงแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๘๒
เด็กหญิงจันทราทิพย์ แสงผา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงจันทิมา ภูทองแน่น
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายจิระวัฒน์ แจ่มพงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงจิราพร กิงพรมภู

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงญาดา เลือนฤทธิ

่ ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายณรงค์เดช น้อยนาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะมูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงดาวริยา สารโพธิดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายธาราพล เดชศิริ

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายธีรภัทร ลามทุม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงนริศรา ภูมรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงนิตญา ชีด้าม
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงนิภาพร ไชยหอม
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงนำฝน พลสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงประภาพร พิลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายพงษ์ศกร สุมังคะเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงพนิตษา นารถชมสา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงพรพิมล พวกพูล
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๖ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงพรริรา ศักดิดา

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายพล เพ็งพา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายพัชรสิทธิ

์

คงตุก
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงพิศพิมล นารถชมสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายพีรพล บุญแสน

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงยลดา

ภิรมย์วัชระภานนท์ ๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายรณชัย ชันน้อย

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กชายรุจิรา เฉิดเจือ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ชีแพง

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายฤทธิชัย นาถมทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงวรรณศิริ ประภะวะนัง

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายวิระชัย นาถมทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายวีรยุทธ พันนาคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายศราวุธ อ่อนท้วม
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายศิริชัย จันทราศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงศิริพร ไชยนัด
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายสถาพร ทับทิม
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงสุธาสินี พรมวันดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงสุนันทา พัฒนชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงสุพรรณี แสงสิทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายสุรพงษ์ พรมปากดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงอรณี คำกอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายอาคม ชัยสมคุณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงอาธิญา ช่างไม้
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงอารียา คำมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ เครือบุดดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายอิทธิชัย ราชาแดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงอินทิรา บีลี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายเทอดศักดิ

์

เพ็ญศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงเบญจมาศ คำใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๓๐
นางสาวกนกวรรณ แฮนหลุน

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๓๑

นางสาวกมลวรรณ มากมูล
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๓๒

นายครุณาศิล บุญไชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๓๓

นายจักรินทร์ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๓๔

นางสาวจิราวรรณ์ ฆารเจริญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๗ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๖๓๕

นางสาวชนิภรณ์ แก้วจุฬาศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๓๖

นางสาวชมพูนิกข์ มาตรเลียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๓๗

นางสาวฐาปนี งามสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๓๘

นางสาวณัฐธิดา มันสุ่ม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงณัฐวดี สันทัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๔๐
นายดนัย ลาสุวรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๔๑

นางสาวดวงใจ คำศัยอินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๔๒

นายธีรภัทร ทองยศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๔๓

นางสาวนริศรา ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๔๔

นายนฤสรณ์ โพธิศรี

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๔๕

นางสาวนัดทวี อินต๊ะวิภาค
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๔๖

นายนิชนันท์ ทันท่าหว้า
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๔๗

นายนิติกร ถึงคำภู
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๔๘

นางสาวบัวทอง ไชยสงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๔๙

นายพลวัฒน์ เทพบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๕๐

นางสาวพัชรา เล่าใจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๕๑

นายพายุ พันธ์โภคา
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๕๒

นางสาวภัณฑิรา ไตรพิษ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๕๓

นางสาวภูสุดา ธนะวัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๕๔

นายวรปรัชญ์ คำชัยโย
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๕๕

นางสาววรินทรา แคสันเทียะ
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๕๖

นายวันเจริญ พองพรหม
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๕๗

นายวาทิล บุญเรืองจักร
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๕๘

นางสาววิจิตรา วิหกโต

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๕๙

นายวิรัตน์ เครือบุดดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๖๐
นางสาวสุดารัตน์ ฉัตรจิรติมนต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๖๑

นางสาวสุทธิดา จาหรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๖๒

นางสาวสุทธิดา ลือโสภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๖๓

นางสาวสุพรรณิกา บู่ทองมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๖๔

นางสาวสุพัตรา ชะนะบุตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๖๕

นางสาวสุพัตรา โยนอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๖๖

นางสาวสุภาวิณี พรมวันดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๖๗

นางสาวอภิสรา จรัสแสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๖๘

นายอภิสิทธิ

์

พรมมาก
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๖๙

นางสาวอรดา งามแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๘ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๖๗๐
นายอัครเดช แก้วมะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๗๑

นางสาวอาทิตยา ธนะภวา
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๗๒

นางสาวเนตรนภา วิศรียา
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๗๓

นายไตรภพ บีลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงจิตรกัญญา งอยภูธร
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงมธุรส เถิงคำภู
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงวิกานดา สุวรรณเสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายหิรัญ เหลาเกิม

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายอนันต์ สุภาพรหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายอิศรา สอนสูญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายเจริญชัย ประกิง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อุปรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงชลธิชา แก้วดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ภูหัสสวน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เบ้าคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงปยวรรณ บุนนท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายวรภพ กลยณีย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนะอาษา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงปฐมาวดี ทุมกิจจะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงปภาดา บุตราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงปญาพร ศรีกุลกิจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๙๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน นาโควงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงพิยดา สีหะอำไพ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงรุจิกร สอนวงค์ษา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงวรนุช ปามุทา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงศุภมาศ เหมะธุรินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงกุลสตรี ประเทพา
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายชาญวิทย์ มาตราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ลิสิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงบัวชมภู ขุนพรมมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงพิยดา นาภูวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทิพย์ทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงศศิธร ทุมกิจจะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงสุภาวดี จันอาคะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงอารียา นาโควงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๙ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายเกียรติภูมิ ภูผิวผา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงเปลวฤทัย คำภีท้าว

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๗๐๗
นางสาวปทมาวรรณ คำชนะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๗๐๘

นางสาวพิมพิลัย สุราษฎร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายกฤษฎา พลศรีลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๑๐ เด็กหญิงกัณติศานภาเพ็ญ

ทองโคตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงขนิษฐา ลาดนอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงจิรัชญา กัลยาบำเรอ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงจุฑามณี ทีอร่าม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายณภัทร ภูสีนำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงณัฐกมล พรหมอารักษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายทศพร ศรีวิชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา ไผ่เรือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายธนโชติ แก้วน้อย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายนพเก้า อนุประดิษฐ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายนราวิชญ์ ลิขิตบุญยรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๒๑
เด็กชายปรากฏการณ์

ฮวดพรหม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงปรารถนา ปกกาเวสา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงพรพิมล โชคลาภ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงพลอยชมพู นาไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมุงคุณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ท้าวอิม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงภัทรลดา แมดคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงยุภารัตน์ ดาลัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วะทันติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศรีสร้อย

๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๓๑

นางสาววีนัสลิน เพ็งแสง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายวีรภัทร วารีสูงเนิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงศุวิมล บัวอ่อน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายสารินทร์ รัตนกร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงสาวิตรี ผลถวิล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายสิทธิชัย กาญบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายสิทธิชัย เหลาพรหม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงสุธาศิณี โคตรธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงสุพรรษา ชายศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๐ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงอภิชญา ไกลผา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงเกศรา พานาดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ โพสาวัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงกรรณิกา แสพลกรัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๔๔
เด็กหญิงกรรณิกานต์ เวรุบับ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายกฤษกร มีทรัพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงกัญญาพร ผาสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงกิตติมา ศรีพิมพ์สอ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๔๘
เด็กหญิงนัดนารินทร์ ศรีสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงนิติศิริ สวัสดิวงศ์ไชย

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงนิลวรรณ สีหาคง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายบัญญวัต ทนุพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายบุญญวัต รัตนกร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

บุญศักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงปณิตา แสนศรีแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงปนัดดา จันทะรังษี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายปรวรรธน์ แก้วเนตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงปยนุช ธนบุรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายพงษ์ศิษฐ์ พิสุทธาดามงคล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงพรชนก คงยิง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงพรรณทิภา ไชยหาทัพ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๖๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน กวีพิชชาพัชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงพวงเพชร ศรีบุญแปลง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายพสิษฐ์ ระศรีจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงพิชญาดา หมันจิตร

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงพิชญาภา ไชยริปู

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีภูธร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายภัทรพล ศรีรักษา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายภานุรักษ์ วิชนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงมณัญญา ลีทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายรัชชุกรณ์ พันสนิท

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายรัชนาท ศิริคุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงรัตนาพร ดาบไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงรุ่งนภา สุวรรณชัยรบ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงวรินทร มุงคุณแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๑ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงวริยา โพธิศรีชัย

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายวสุพล ปกกาเวสา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายสุรธัช บุตรเพ็ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายอานันท์ ตังไพบูลย์

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงจิรสุตา วงศ์ษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายดุรงค์ฤทธิ

์

สาขา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายธนพล สมผล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงนิชานันท์ ชนะมัจฉา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงปรัชญาพร ประธาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายภูมิตะวัน ลูกเงาะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายมติมนต์ งามนา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงยลรดี หาญธงชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายสัณหณ้ฐ เปาสุวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายสินทวี สุพินิจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายสุธินันท์ ปะคะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงสุนิตา เครือเขือนเพชร

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายกฤษดา ศรีสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงจันทร์ธิดา ภูศิลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงชนิตา สุขะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายชัชนันท์ เวียงศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๙๕
เด็กชายชาติตระการ หมันกุล

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงดาวณิดา แสนจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงพรทิพย์ โยธี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๙๘

นายวิรัตน์ วิเชียรชัย

๑๓/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๗๙๙

นางปาริชาต เชษฐสุราษฎร์
๑๖/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๘๐๐
นางอัมภวรรณ บัวสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ คำเกาะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กชายชนะกานต์ ชาเหลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายพายุ ต้นสวรรค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงภัทรดา เหมือยพรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายศิริวัฒน์ ผายลาศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำเกาะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายสุรชัย เหมือยพรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายอนุพงษ์ พรมเทพ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรมบุตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงกวิสรา สารเนตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงปนนภา สุวรรณผุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายศิริชัย ไตรธรรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงอังคนา ชัยมุงคุณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๑๔

นางสาวกนกพร อิมกลาง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๑๕

นายชัชชล ขวาธิจักร
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๑๖

นางสาวฐิดาภา มีไกรลาศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๑๗

นางสาวนิสาชล เมษา
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๑๘

นางสาวปรัญญา บุญโต
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๑๙

นางสาวพรชิตา บุนนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๒๐
นางสาวพรชิตา สีสุรินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๒๑

นายพลวัต รองวัตตะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๒๒

นางสาวพิมพ์วิภา จันทาชัยภูมิ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๒๓

นางสาวมัลลิกา ผานคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๒๔

นางสาวยุพารัตน์ กิงพรมภู

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๒๕

นางสาวรรินทร์ อิมบุญสุ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๒๖

นางวราภรณ์ พรมหืด
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๒๗

นางสาววิยดา อุดรทักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๒๘

นายวุฒิชัย โคตมิตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๒๙

นายสุทธิเกียรติ เมษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๓๐
นางสาวอรอุมา แสนพลอ่อน

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๓๑

นายอลงกรณ์ ประกิง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงอาริยา พรหมหากุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๓๓

นายธนวัฒน์ โสบุญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๓๔

นางสาวพิรุณี เพิมโพธิกลาง

่ ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๓๕

นางสาววิภาพร นันทะจักร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๓๖

นางสาวอรพิน ศรีจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงนพมาศ เฉิดวาสนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงวริษา แสนบรรดิษฐ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๕๙/๑๘๓๙

นางสาวสุดารักษ์ พันธ์พล
๑๘/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๕๙/๑๘๔๐
นางสาวกนกวรรณ ปญญาวัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๔๑

นายคำมูล ศิริบุตร
๑๔/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๔๒

นางดาราศักดิ

์

แสงรวม
๐๒/๐๖/๒๕๐๕

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๔๓

นางประวิทย์ แสงพิทยา
๐๖/๐๙/๒๔๙๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๔๔

นางสาวปยนุช เทพิน
๑๓/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๕๙/๑๘๔๕

นางสาววาสนา ทองโคตร
๐๗/๐๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๔๖

นางสาวสุภัสรา ขันทีท้าว
๐๖/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๔๗

นางสาววัณวิสา เกลียงกลิ่น

้ ่

๐๕/๐๖/๒๕๔๐
กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๔๘

นางสาวอ้อม หลักดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๔๙

นางสาววิลัยรัตน์ โมคมูล
๑๐/๑๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๕๐
นางสาวกฤตยา จันทรังษี

๐๑/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๕๑

นางฉัตรบรรยง น้อยทรง
๒๑/๐๕/๒๕๑๗

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๕๒

นางนงลักษณ์ ทองพอก
๓๑/๐๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๕๓
นางสาวนันทราภรณ์ พรมโสภา

๒๑/๐๖/๒๕๒๕

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๕๔

นางนิตยา พรมวัง
๑๓/๐๙/๒๕๑๕

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๕๕

นางสาวบุษรา เทพวงศ์ษา
๒๐/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๕๖

นางมนัสวินี ณรงค์ชัย
๒๓/๐๙/๒๕๑๕

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๕๗

นางรัญจวน กิงพรมภู

่

๒๙/๑๑/๒๕๐๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๕๘

นางสาววัชราภรณ์ คล่องแคล่ว
๑๔/๐๕/๒๕๒๖

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๕๙

นางวิมลรัตน์ เศรษฐสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๐๘

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๖๐

นางสาววิไลลักษณ์ ธิอัมพร
๐๗/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๖๑

นายวีระยุทธ พาระพงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๖๒

นายวุฒิชัย ธิอัมพร
๑๕/๐๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๖๓

นางสาวสุรัตน์ดา มะลิจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๖๔

นางสาวสไบแพร รันวงษ์ศา
๐๙/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๖๕

นายอนุวัตร แก่นท้าว
๓๐/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๖๖

นางอาภาภัทร เสนเสนา
๐๑/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๕๙/๑๘๖๗

นางสาวเกศรินทร์ เพ็งคำปง
๐๖/๑๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๔ / ๕๔

้

http://www.tcpdf.org

