
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสกลนคร  ภาค ๘

ส่งสอบ ๕,๑๗๖ คน ขาดสอบ ๑,๐๗๖ คน คงสอบ ๔,๑๐๐ คน สอบได้ ๓,๑๓๓ คน สอบตก ๙๖๗ คน (๗๖.๔๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายกฤษณะ พรมส่วน

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงขวัญข้าว เหลาพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายกฤตภาส มาตะรักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ วีประยูร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงปรางมาศ นาโควงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายศิวกร พรมเจริญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงอลิษลา ศิริคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงอนิษรา ไชยลพ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงศิริวรรณ มาตรักษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๑๐
นางนิตยาพร คำทะเนตร

๐๑/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงพุทธิพร ศรีสร้อย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงนัฐพร สัพโส

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงปรางทิพย์ วรรณทวี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงปุญญิสา ศรีสร้อย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงรัตติยา พรมมี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายณภัทร์ สวนโคกกรวด

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายภทรดนัย บุตรเพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงอุมากร ศรีสร้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงกัญญาภัค ขีดเข็ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงจันทนิภา เกตุโก้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงกชพร นันทเขต

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายพงศธร สัพโส

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สุวรรณชัยรบ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงพิลัยพร ใจกว้าง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สัพโส

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงกาญจนา แก้วประกอบ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๒๗ เด็กหญิงประกายแก้ว
โมระดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายชินภัทร ตะริดโน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทะเกษ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงนันทัชพร สัพโส

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงรุ่งราตรี ลีทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงปยรัตน์ พลโทบุญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงดวงชีวัน แสงเรือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายปยะพงค์ สัพโส

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายทรงศักดิ

์

แก้วประกอบ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายก้องภพ มาตราช

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายกฤษฎากร สรรพโส

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงเมทินี เหลาพรม

๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)

วัดศรีโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายอมรชัย ศิลารัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายทวีวัฒน์ เมืองมุงคุณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายธนชัย นีละสมิต

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายธวัชชัย ระวิชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายปฏิภาณ กองโพธิชัย

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายภูมิภัทร์ ปาละรีย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายศักรินทร์ ตะเคียน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยสมภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์อนุ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายอมร คำศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายอัษฎาวุฒิ สมหมัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงกัลยณัฐ สังข์แดง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงกุลธิดา เสนาชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงจิตรลดา ไดรยศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กองโพธิชัย

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงธัญชนก พรหมพิทักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงปาริชาติ สุขสวน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงรัญชยา ศิริวงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงวิภาดา ดำทองคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงจิราภา กรมแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายอนุชา เจริญมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายเพชรกล้า ศรีคราม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงรุจณิชา หวานเสนาะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายปญญา นิยม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายสิทธิพร ง่ามขวา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงเมย์วิษา ปุณประวัติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงลักขณา โน๊ตสุภา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงปาริชาติ สุไผ่โพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงวราภา โพยพา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ไม้แสนดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายสถาพร เชือคำฮด

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายสิริวัฒน์ รวบรวม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายอภิรัตน์ สุวรรณราช

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงศิริพร ไกรษรวงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายพลากร พรหมชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายอภิวัฒน์ เชือพันธุ์

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายนิพัฒน์ หว่างแสง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายวทัญู รักพินิจ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายอนุวัฒน์ เผือกพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงชลิดา ตืออินทร์

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายพิสิทธิ

์

สีนวลแล
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายนิรันดร์ เชือพันธุ์

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงกมลชนก จันบัวลา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงพรนภา โภสาราช

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญพึง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงศศิธร อินคูณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

วัดสะอาดสามัคคีธรรม

 

สน ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายอนุสิทธิ

์

ศรีไมล์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงพัชรา ไชยตะมาส

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงชาลิสา พุฒแดง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายอนุสรณ์ ศรีเทียน

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงอารียา ทวยมา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๖๐/๐๐๙๑
นายอุดร ผ่านสุวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง วัดสะพานศรี  

สน ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุตรทรา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ทาวังราช

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายนิติกานต์ คำสงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงดวงณภา พรมเมือง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงชลธิชา นามเพ็ง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงพรชิตา พรมเมือง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงมลิวรรณ์ ขวัญยืน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงณัฐณิชา โทวะดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงณัฐวดี โคตรจำปา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงสิริประภา อินทร์พิมพ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงปราริชาติ เกตุแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ สินสวาท

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
วัดโคกสูง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

หล่าชาญ
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงฌัฏฐกันย์ มุลน้อยสุ

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงนัฐชา ยะไชยศรี

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายรัฐวุฒิ ศรีธิราช

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายศุภกร ไขไพวัน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ เมามีจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงอาภาพร เพียลาดไหล

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงกรชนก กรพันธุ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำตัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ วัดโพธิศรีวราราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายธนภูมิ สมปาง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายชัยชนะ สร้อยมาลัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายทวีโชค ฮามพันเมือง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายพรชัย ผลมะลี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงญาธิชา อ่อนก้อน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สองเมือง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงพัชริดา หอมแสนศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายกวิน ไวทยวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงกรพิน เพียลาดใหล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายธวัชชัย มุ่งเอือมกลาง

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงอรัญญา พวงทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงพิชชาพร วงศ์กาฬสินธุ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงจิรัชญา ไวทยวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายจีรวัฒน์ โคตรธรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๒๗
นางกลินสุคนธ์

่

กาญจนศร
๒๔/๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๒๘
นางสาวจรุงศรี โฮมวงศ์ ๖/๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๒๙
นางนันทรัตน์ ไชยบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๑๓๐
นายนิพนธ์ ไชยบุตร ๑/๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๓๑
นางสาวอรอุมา สลางสิงห์

๑๖/๙/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๓๒
นายเกริกชัย เกตุปาน

๑๒/๓/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๓๓
นายพิพัฒน์ หาญมนตรี ๒/๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิศรี'ชุมชนพัฒนา'

์

วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)

 

สน ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายธนากร พรมลา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายธานี แก่นปดชา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงกัญทิมา พรมเมือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงจิราพร แก้วเนตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงจรุวรรณ มุนทองสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายธนภัทร แก้วคำแจ้ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงกนกพร จันทรังษี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นันทะสุธา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงศรีสมร วันนาพ่อ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงศรัญญา ใจกลาง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายเกรียงไกร พรมเมือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองกลม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป

วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงนำทิพย์ กุลสอนนาน

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป
วัดม่วงลาย  

สน ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายภูวดล พลวงค์ษา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา เทพทัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงญาราภรณ์ ศรสังเขป

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายธวัชชัย อุปชาคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงนพรัตน์ วินบาเพชร

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงนุชจรีย์ พลวงค์ษา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงวานิสสา สุนทร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงจุฑามาศ แสนเมืองโคตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วินบาเพชร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายพงษ์นภา พลวงค์ษา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายเดชดนัย วงศรีลา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงแอนลิสา พวงพันธ์อวน

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายรัชชานนท์ พิมดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายจีระภัทน์ แสนเมืองมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายอนิวัฒน์ เบ้าหล่อ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงรวีวรรณ สอนระวัตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงภัสฉณี สอนระวัตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เนืองยางศรี

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

วัดยางอาจ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงอาริชา แสนเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงเพชราภรณ์ วงค์ศรีลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงกนกอร พลวงศ์ษา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๖๘ เด็กชายเทพอินทร์ทรา
สาโพธิลาย

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
วัดยางอาจ  

สน ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายจีกรพันธ์ วงศ์เครือศร

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายอติชาติ วงศ์เครือศร ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายอภิรเดช พันธุ์ออน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ วงค์ถามาตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงปนัดดา นามหนวด

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายจตุภูมิ ยะไชยศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงอัมพิกา วงค์จันทะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดแข้ วัดศรีทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงมณีฉาย กรพันธ์

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงกานดา ไชยสมพา ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายภานุพันธ์ ใจทอง ๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงสิริยาพร นาคสิงห์ทอง

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันวุฒิ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายปฏิภาณ โคตรธรรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ เสนาคุณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายดนุชา พัฒยา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายธนกฤต อินสนิท

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายชาญชัย ถามาตย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายสรยุทธ ลีลาชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายเจษฎา งิวพรหม

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วดวงตา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงบังอร ผายประเสริฐ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงวรรณิกา สมฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงพนิดา วาดเมือง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา หล่าชาญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ ยิวคิม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงฉัตรชนก ชมชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงชลธิชา เพิมสารีกิจ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงเนฐิตา ไชโย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงชลธิชา นามอินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงนิตยา ผาดีนวล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พิมพ์สมแดง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายสพล ผาอินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป)

วัดศิริพัฒนาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายศาณวุฒิ บูรพา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายอนุชิต โทอาสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายรพิภัทร สำราญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายภานุพงษ์ คำสงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงพัชรธิดา ยะไชยศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงอัจฉรา นนท์ภายวัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงปาริฉัตร ชาวสวน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายอัษฎาวุธ นิดสีลาย

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงนีรภัทร ศรีหนองห้าง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ก้อนกงไกล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงนริศรา คำสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงนิรมล เมณฑ์กูล

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงอรกมล ติสันเทียะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงณัฐธิชา ดวงแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ

วัดสุพรรณหงษ์วนาราม

 

สน ๔๕๖๐/๐๒๑๕
นางสาวจันทิมา สุขะเต

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๑๖
นางสาวพานทอง ไมสุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงชลธิชา กงเกด

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๑๘
นายจักรกฤษณ์ ไขประภาย

๑๕/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๑๙
นางสาวศรีกานดา ชัยทะ

๑๐/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๒๐
นางกิตติมา ชาตะพรหม

๓๐/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๒๑
นายนพดล กางทอง

๓๐/๑๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๒๒
นางสาวปราณี นาพงษ์ ๔/๐๑/๒๕๒๐ กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๒๓
นางปยาภรณ์ พลศรี

๒๙/๐๗/๒๕๒๕

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๒๔
นางสาวมณีรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์

๑๒/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๒๕
นางสาววราภรณ์ ร้อยพิลา

๑๗/๑๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอกุสุมาลย์ วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงชลธิชา มุงแสน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงชุลีพร จันทาน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงฑีราภัค ภูเพ็งใจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงนฤกานต์ นาพงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงปวีณา หนึงคำมี

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงพรพิรุณ ใบหะสี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงศศิธร หนองแคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุทธิดา ใยปางแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงนิตยา มีรัตน์คำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงบุญจิรา ทระเทพ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงปาริชาติ โพพาลิก

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงปยวรรณ ยอดมณี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงพัชริดา ฮุยพิทักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงภาวนา ยะวังพล

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงวริศรา ฮามวงค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงสิรินทร์ยา โพพาลิก

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงสุพัตรา แสนเพียง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ พลาดอินทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงอินทิรา ปุริโส

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๔๕
นางสาวนันทวรรณ นันทตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๔๖
นางสาวนิตยา กามดำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วัดโพนธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงกมลชนก โคตรลาคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงเกตมณี ไพคำนาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงกรณิภา ไพคำนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงจตุพร ไพคำนาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายภูบดินทร์ ผลาจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไพคำนาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายกฤตยชญ์ เพชรชัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายพิเชษฐ์ไชย โคตรลาคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายภาคภูมิ โคตรลาคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายภูวนนท์ สีพุทธา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายสุกฤษฎ์ ไพเรืองโสม

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงกัญชรส จันทร์พุฒ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ ไพคำนาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ไพคำนาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงพรสวรรค์ ผุยลานวงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงประภาพร ไพคำนาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไพคำนาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไพคำนาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ไพเรืองโสม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงพลอยไพริน ริกำแง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายพงศกร เพชรชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'

วัดกลางภู  

สน ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงอภิญญา ยุบุญชู

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงมนฤดี ศรีมุกดา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  
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สน ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงใบเตย กรพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงปริญดา อ่อนเขียว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงมณฑิตา ขันธพัฒน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงพาฝน ถวิลรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงชนกนันท์ หอมจันลี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงนิภาพร เมรุต

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายพนิชย์พงษ์ บุญรักษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายวิทวิณย์ วงค์ศรีดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงภัตจิรา จำวงศ์ลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงอารยา ม่วงดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

วัดกุดแฮด  

สน ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ลามคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายธีรพงศ์ ศิริบุตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายธีรภัทร์ พรมโต

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายสิทธิชัย ข่วงทิพย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายอนิรุต สาธร

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายอมรเดช โพธิแสง

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงกัลยา ลามคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ลามคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงจิราพัชร ข่วงทิพย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงจีรวรรณ สร้อยจิตต์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา เสนาะสงข์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงนิรันญา ลามคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไพคำนาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงประภาพร พลศรีเทพ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงปราณปริยา ลามคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงรัตน์ชนก ข่วงทิพย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงวรดา ข่วงทิพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงอริศญา ดาบพิมพ์ศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายชนวีร์ ข่วงทิพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงณัฐสุดา ข่วงทิพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ตุพิลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงปนประภา ทรัพย์พิพิช

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

ฮาดทักษ์วงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สายสะอาด

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตุพิลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงณัฐธิณี ศรีถาวร

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห วัดเทพวิสุทธาราม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๐๖
นางสาวกันยารัตน์ รักคำมูล

๒๖/๙/๒๕๔๒
กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๐๗
นางสาวศรีภัทรฌาย์ สิทธิธร

๘/๑๑/๒๕๑๒
กศน.อำเภอกุดบาก วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายชยานันต์ สุดดาสมบูรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงพาขวัญ พ่อชมภู

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายกิตติพร โททุมพล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายธนคาร คำมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายธิวากร ไชยอุดม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายไตรภพ ลามคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายปรวิทย์ ประกิจรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายภูบดินทร์ ถึงนามลี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายวาณุพงษ์ โถบำรุง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายวชิรพล สำลีงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายสุมานัส นาสมใจ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

ถึงนามลี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงกฤษณา โททุมพล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงจณิสดา กองสินธุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ วังสอน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงธิภาวรรณ ยตะโคตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงนงนภัส โถแก้วเขียว

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงภัทราพร อินทร์นอก

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงนพจิรา หวังกองกลาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงสุนิตตา สุวรรณดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงสิริ หาญสุโพธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายจิรพัฒน์ เขียนจอหอ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายธนภัทร ชาทองยศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายธนกร โถตันคำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายกิตติพศ รักคำมูล

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายคฑาวุธ ยตะโคตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดนาขาม  

สน ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายสุชาติ กุดวงศ์แก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๓๕ เด็กชายสกลเกียรติยศ
นาคมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงทวิมล แซ่ตัน

๊

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงพรนภา มาลาจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงสรัญญา ริกำแง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงสิดาพร ตุพิลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายธนากร ตุพิลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายอริน ริกำแง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายปุณยวัฒน์ ริกำแง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงจิราพัชร ริกำแง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงโสภิตา พิษสุวรรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงกาญจนา ริกำแง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๔๖
นางจารุณี เหมะธุลิน

๑๒/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๔๗
นางฉวีวรรณ ทิพม้อม

๐๒/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๔๘
นางนวมล ชาติเทวัญ

๑๔/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๔๙
นางยุบล ศรีสุกใส

๓๐/๐๖/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านค้อใหญ่

วัดปาคูณคำวิปสสนา
 

สน ๔๕๖๐/๐๓๕๐
นางสาวรัตนา ลีลาชัย

๒๘/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๕๑
นายวีระพัฒน์ โททุมพล

๑๘/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๕๒
นางสาวศศิธร แฮนเกตุ

๒๘/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๕๓
นางสาวสุพัตรา วงศ์แสนภู

๒๘/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๕๔
นางสาวสุภารัตน์ ดาบลาอำ

๑๓/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๕๕
นางไกษร ศรีด้วง

๒๓/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านค้อใหญ่
วัดปาคูณคำวิปสสนา

 

สน ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายอนุชา ทับแสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายวัชระ พองพรหม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายฟาบรรดาร คำสงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายสุวนัย โถแพงจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายนันทวัฒชัย มีดก

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายกมลภพ เลือมสำราญ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายจักรพล มนตรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ไพคำนาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายนัฐพงษ์ โททุมพล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงขนิษฐา คำเกษ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงวารุกา ผาใต้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงปาริชาติ โถปาคำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ปาทะวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงlสุดารัตน์ ดาบโสมศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายอโนทัย อมะทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถานะลุน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายอิสระ บุญู

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์

วัดหนองสะไน  

สน ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ แพงพา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายกฤตพจน์ ทัศมี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงขนิษฐา แสนทวีสุข

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๗๖
นางสาวจันทร์จิรา ไลยรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงจารุวรรณ หันเหิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๗๘ เด็กหญิงจิตตรียากรณ์
ชุมดาวงศ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายจิรภัทร ทองเลิศ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายเฉลิมชัย แสนอุบล

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงชนาภา ขันสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายชยานันษ์ รักษาราช ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงชรันดา กันจู

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายชลฑิต จิตสมนึก

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงชลดา แก้วสมสินธ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงชลดา กาประดิษฐ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงญาณสิริ ใยลีอ่าง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายณฐพงศ์ สารสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงณัฏนรี ประจุดทะศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ละครศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงณัฐณิชา อุปโคตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงณัฐติยา บุญใบ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงณัฐนรี รัตนกร

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายณัฐพล นามเสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงดาวิตา ศรีสถาน

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายถิรศักดิ

์

เหล่าทะนนท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๙๗
นางสาวทราย ฤทธิธา

์

๑/๙/๒๕๓๔ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายเทอดไทย นิลรอด

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายธนดล อุ่นไชย

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงธนพนธ์ กาญบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายธนพร ใจหมาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงธนันญา บุญสม

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงธันยพร สงวนรักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ วาริคิด

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำควร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายธีรภัทร อุระหิน

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายธีรภัทร สีมี

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายธีรวัฒน์ แพงศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงนพรัตน์ ตุงคัษฐาน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๒ / ๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงนภัสสร อิมน้อย

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงนฤมล ไชยบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายนวพล แสนวิลัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงนันท์ณิชา จันทร์ศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ คุณละ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงนันธิดา สุนารักษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๑๖
นางสาวนาตยา ราชคำ

๒/๑๒/๒๕๓๕
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ สีมี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงนำหวาน แสดกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายนิติธร หมันตรอง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงนิธิญา ไกลวิจิตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายบัณฑิต ผาสุข

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงบุณยานุช ปาละวงค์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๒๓
นางสาวบุษบา เมืองแทน

๒๑/๙/๒๕๓๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายปฏิภาณ สายใจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายประวิตร พรมประสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงปรียาพร มังกร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงปทมวรรณ ปะถะมา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายปารามี ชัยตาแสง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงปาลิตา ทองปาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงปุณยนุช สุราชวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงผกามาศ อุ่นทวง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงพงศกร อาทิตย์ตัง

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงพนิดา จักรราช

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายพบพริษฐ์ ไชยสิงห์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงพรทิพย์ ลุนหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ภาไชย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงพิชชาพร อุปโคตร

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ยอดอานนท์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงพิมมาดา ชืนชาย

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงพิยะดา สุนารักษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงพิรดา เริมชัย

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายพีรณัฐ ดอกคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงเพชรลดา นิมาลา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงภัทรานุช ใสศรัทธา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงภัสสร สมบูรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายภาณุวิชญ์ แน่นอุดร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงภาวิณี วงค์คำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายภูธเนศ จิตติธรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายภูวนัย อินทร์คำน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายมโนชา โคตรเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงมัณฑิตา รักถิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงมุทิตา จงจอหอ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงยุลีพร ทิพย์บุญผล

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงรสา ขาวเสนา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายระติวัฒน์ โสภาคำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงระวิพร มาริชิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายรัชพล แสนนาเรียง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายรัตนพล อักษรดี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงรัตนาวดี หลักทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายราเชนทร์ แก้วอุดร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงวริศรา มาริชิน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงวษารัตน์ บากบัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ ประสาทกิจ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายวิทวัส อินทรา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงวิภาพร เศษสุวรรณ

๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงวิราวรรณ ชรัตน์

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๖๗
นายวิไล มณี ๒/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงศศิพิมพ์ วงศ์สามารถ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงศิริประภา พิมพ์ขวา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงศิริประภา นามโยธี

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายศิริราช เพ็งจันทึก

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายสนธยา บุญฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงสาวิตรี โพธราช

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายสิทธิพล ราชสีหา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงสุทธิดา บุญตา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ มีภูเวียง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายอติกร วิเศษทรัพย์

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงอรวรรณ แก้วกาบิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงอวัสดา ภูหงส์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายอัครพงษ์ นนทรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายอัครโยธิน ลุนรักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงอาภัสรา

ปริยัติไพศาลดิลก
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายอุรุวดี สุเทวี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา บูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายกรนันท์ แสงศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายญาณธร แถมจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงญาณิศา ชาประดิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงนภัสสร ชิตะนันท์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงพิมลนาฏ พรมทัน

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ สายสมบัติ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงวิภาดา ศรีมงคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ถาบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงนงนุช ยศเกิง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงรุจนา ธิมานิตย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายศักดา นามอาษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา จำปาสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายอนันตะชัย ยันตะพันธ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงพีรณัฐ พุ่งอุไร

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายวรชิต ไชยรบ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายศุภโชค ราชชมภู

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายธนานพ พันวิลัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันธุกาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายอิศราวุธ มงคลพจนนันท์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายจัตตุพล ประทาพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายจักรพัตน์ สารสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงนลินนิภา สินอยู่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงกนกรดา มณีจักร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงนภารัตน์ กุลแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงวริศรา จันทร์สระบัว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงพิชชาภา ลมมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงธิษตยา รักษาราช

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงกมล บัวนาค

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายศักดิสิริ

์

ทรงประดิษฐ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงพาขวัญ การะเกษ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายวรายุทธ รักษาราช

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๕ / ๙๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายพลากร นาทองบ่อ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายณัฐนันท์ เสนารักษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงมุกมณี สีเห็มทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงเพชรลดา ผิวอรุณเรือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา โสภิรักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภาวงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายชัยณวัตร สารสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงพัชราภร มุสิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงธิดาพร พินโยพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ธิมานิตย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงสุกันยา อ่อนมิง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายอนิรุธ สายจันดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงยังคอย สินอยู่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายนัฐวุฒิ ภูซ้ายศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายธนากร คำมีมิตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายวีระพล อาธรรมระชะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงฉันทิตา นางาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงสุภาพร กางยางใย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายภูมิรัตน์ เสนคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงสุธิตา คำสอน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๓๕
นางจงจิตร ฤทธิธรรม

์

๑/๑/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายธีรวัฒน์ สำราญพัด

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายธีระพันธ์ ไชยบัน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายพิพัฒน์พล โต่งตาล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายมงคล นาประทุม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายสุรพล ต้นประทุม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ผันผ่อน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายณันทวุฒิ จันทะวัน

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายชัยมงคล ต้นประทุม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงเกษรินทร์ ไชยวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงจิรัชญา ตามประสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงจารุวรรณ หลาบเหมทุบ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงนริศรา นามประมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ พิจารย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงสุพิชญา สายมาลา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๖ / ๙๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายชานนท์ โต่งตาล

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายธีรชาติ ไชยวงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายนภัสกร เนตรรักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงพิชชากร จันทร์โคตรแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงชลธิตา ปากะเชน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ บุรานนท์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายนิธิพัฒน์ คุณคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๕๗
นายศตวรรษ จันทร์โคตรแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย

วัดคีรีวิหาร  

สน ๔๕๖๐/๐๕๕๘
นายณัฐวุฒิ อุตหลุด

๐๘/๐๓/๒๕๒๕

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๕๙
นางสาวทิพวรรณ อุทัยเต

๐๓/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๖๐
นายวราพงศ์ ปาสานะเต

๐๑/๐๑/๒๕๐๘
กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๖๑
นางอรทัย แตงเล็ก

๓๐/๐๔/๒๕๐๔
กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๖๒
นางอุทิศ สุพล

๑๔/๐๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๖๓
นางอุทุมพร กาละบุตร

๒๐/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๖๔
แม่ชีเหลา สีสันทัด

๑๖/๐๘/๒๔๙๗

กศน.อำเภอส่องดาว วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงอุมากร ชมนุช

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงชลธร เกษสะอาด

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงวิราภรณ์ ศิริบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงชไมพร สมโภชน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ค้อมสิงห์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๗๐
นางนงเยาว์ ฝุนเงิน

ิ

๓๐/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๗๑
นางสาววิจิตรา ขาวขันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๗๒
นางศิริพร นามมะณี

๒๕/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๗๓
นายสินชัย ตลับเงิน

๐๖/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๗๔
นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์

๒๘/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงสายธาร เพลาวัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงอนุศรา รสดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงเอมวิกา ศรีสุขา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดโนนวิเวก  

สน ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงศศิวิมล ตุรินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงณัฐทิชา พันธุ์เทียม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันวันดี

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงขวัญจิรา อ่อนมิง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงมัทนา วงศาวัตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายกมัยเทพ ศรีสำราญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงกุลจิรา แก่นทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงปภาดา ประเสริฐสังข์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ คำคุณคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๘๗ เด็กชายทรัพย์อานันท์
ไชยสี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงสุนิสา กองจร

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงญาติกา ไชยสี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงกัญฐิมา เขียวสวาท

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายกาจพล สุขภาค

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงณิชาดา สร้อยจักร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายกฤษดา ปยะขาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายไตรทศ สุนทร

๐๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายชลกร แต้มแสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงกนกภรณ์ วาระหาญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงธันย์ชนก สมบัติบุญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงจินตพร สีทะโล

๑๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)

วัดบูรพาภิรมย์  

สน ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายปยะพงษ์ แก้วดวงสี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงชนาภา ทองสละ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงสุภัตรา แก้วดวงสี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงปนัดดา มุกดาพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายธีระเดช แก้วดวงสี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายธีระเดช จุใจลำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายนฤพล สีแดง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายสิทธิพร วิชารโภชน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายภานุศักดิ

์

จันทร์สีโคตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายธนบดี เกษรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายยุทธวิภพ การะจักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วดวงสี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงนิรมล แจ่มนุราช

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์ศรีโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์โคตรแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายเดชอดุล วงมะลัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายภราดร ทรัพย์สุวรรณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายอัมรินทร์ การะจักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายเทวราช ตรงกะพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายอตินัน เพลาวัน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายอำนาจ เพลาวัน

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๘ / ๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงกวินธิดา เกษลี

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงอริษรา กุลชา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายนิมิตร ปู

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา วัดม่วงวิลาลัย  

สน ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงกุลยา มูลเอตร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงวรรณพร ดาวกลาง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายณัฐพงศ์ วรรณศรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายธิมากร แก้วขาว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงสุชานันท์ หมีกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงกรกนก เมืองซอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงสิริประภา คำคุณคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายณฐพร พรมวงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายรัฐภูมิ ประทุมวัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
วัดอุทการาม  

สน ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายพัทธนันท์ โคกฉวะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงธัญจิรา มาโยธา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงกัญชพร ผลจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายปรีดา วงษา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายธีรสิทธิ

์

ประวารีย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงอรทัย แก้วสีทิด

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงรวมพร ทองเภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงสุภาวิณี โคตรปญญา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงวรัญญา ประสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ พันปอบิด

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา เผ่าผม

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายธีรพงษ์ รักใคร่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายชินาธิป ทองบรรหา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงสุกัญญา ชานันโท

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงศิริกัญญา อ่อนกล้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงยุวดี สีแหง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ราชชุยแสน

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงรัฐนันท์ เลิศทรรศิน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายธีรภัทร อำนัคมาตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายตะวัน โยธชัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายภราดร ธรรมศิริ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายอภินันต์ อินรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายมงคล อภัยวงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๑๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายสุเมธา หาระภูมิ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายจักราช เพียพรมมา

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายณัฐพร นาสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายวีระยุทธ คำแสนแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายกฤษฎา ลำเนานาน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงกรรณิกา สุทธิวรรณา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กันธฤทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วนารี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงจันทกานติ

์

หิถะคุณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธนเดช อินทร์ท่าเสาร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้าว วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายทีปกร จันแดง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายธนภัทร แก้วพลงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายรัชชานนท์ มีกุละ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายศตวรรษ จำปางาม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายสุเพชร คนงาน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงชยธร โพธิศรี

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงประภัสสร สวัสดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงพิชญาภา โคตรเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขสุทิพยฺ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันทร์แดง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงอรทัย อินทรสาคร

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายชญานนท์ พลเดชา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เหิมหอม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงปวีณ์สุดา พิมพ์โล้น

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงสิริพร เจียกสอาด

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงฐิติมา ธิอัมพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา นุ่นสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายทัยวัต พันธ์ชมพู

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยชนะ วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายปญญพนต์ อุดมศิลป

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายอัษฏมงคล นีระจักร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงวราลักษณ์ อกอุ่น

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ กินขุนทด

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ คงเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงปลายฟา ทองภูบาล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงวรนุช ยืนนาน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าวารี วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายชิษณุพงษ์ เทพจรรยา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายเมธี ศรีโกมาตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายยศกร ผิวละมุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายเสกสรร ภูมิโคตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงกุลนารี เลิศสงคราม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงเกวลิน อรัญหล้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงนรินทร มงคลมะไฟ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงเบญญาภา ก้องเวหา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงวรัชยา โนนทิง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงอภิญญา ผันผ่อน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ต่างศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายสิทธิเดช แสนณรงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายเจษฎา อ่อนรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงสาวิตรี กองประมูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านภูตะคาม วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงทัศนีย์ พันธ์บุปผา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงภรธิตา บุญเรือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายพงศกร ผาญแสนเสาร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๐๘
นายเจด็จ กองอารีย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ยศธิพานา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ คำสวนจิก

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายธิชานนท์ สุวรรหาร

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายอาทิตย์ นิติพจน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

มงคลมะไฟ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสงมนตรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงภาวิดา บุญทน

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง วัดศิลาอาสน์  

สน ๔๕๖๐/๐๗๑๖
นางสาวพัชรินทร คำเพชรดี

๐๕/๐๖/๒๕๓๓

กศน.อำเภอคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายวุฒิไกร บาลลา

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โง่นหงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีชนะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงอรรณิษา แพงสีชา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงอัมพิกา ยุบลวัฒน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงพรนภา ศักดิมัญจา

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงประภาพร วรรณพราหมณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงชณิภรณ์ ปูคาร

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๑ / ๙๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย เจริญยศ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายคำภีร์ โสภากุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายนาดีป แย่งคุณเชาว์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายพัชรพล การแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายวัฒนา มารัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ สุริยวงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายอัมรินทร์ ไพรบูรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ชอบบุญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงกุลจิรา แสงวัน

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงกุสุมา โสภากุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงจิตรลดา สร้างชัยสงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงรดา สาครเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายพัชรพล โยธาพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เพชรสุก

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาศักดิทรัพย์เจริญ

์

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงธวันรัตน์ รัตนโชติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงสุชัญญา โสภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายธาวิน ใบมณฑา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายสุทานิน บุญมี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

แสนประเสริฐ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายณัฐวุติ สายมงคล

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงชฏาพร แสนภักดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงพัชรพร ปาลารักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สีสังข์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงปญญาพร ภูมิโสม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๔๙
นายอาคม เลิศสงคราม

๑๓/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายชาญวิทย์ นาดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายยุทธนา คำภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายจักรพันธ์ ทุมผารักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายปริญญา แผ่นทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายปฐมพร โสมดำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายปกรณ์ วันดีวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายชนะชัย ปาวรีย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายกันต์ดนัย อินทรศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงมาริษา มุ่งหมาย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แสนอุบล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสิริยากร ศรีสุราช

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุ่นวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงจีรนันท์ สมสนุก

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงอมลวรรณ บุตรหงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ เลิศศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงธารวิมล พันธ์เดช

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงกิตติมา จันทร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายรพีภัทร กลไกล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงภัทรมน ทองพรหม

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงแอนนา ธุผิว

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัฐชยา ทวีพัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงปนัดดา จันทา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายขวัญชัย นามเสน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายวรฤทธิ

์

ธงงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายสายฟา ลุหาเกตุ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายวัลลพ พูนสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายภานุเดช สายบุญตา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายพรพิพัฒน์ พ่อโคตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงจรรยา ภูหน่วยหนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงณัฐราวดี พรมคนซือ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงภัชชา หะธรรมวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมียง

่

วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายอนุรักษ์ กัญญาคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายนิพนธ์ ผิวบาง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายกิตติพงศ์ ยนต์สิงห์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงสริดา ดวงพุธ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๘๕
สามเณรณรงค์ชัย สอนสีดา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๘๖
สามเณรนนธวัช ชินวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายองอาจ วิเวกวิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายสนธยา แสนชัยภูมิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายกมลภู วงศ์คำชาว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายพงษกร ทางตรง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๙๑
นางสาวชุติมา ศรีสุราช

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงยุพิน กรมนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายสหรักษ์ รัตนวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายณัฐดนัย แก้วประดับ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงรดามณี ผูกพันธ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงญาณิศรา ทับทานี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงจริยา ภูมิแสนโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงพิรญาณ์ กงสถิตย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายปริญญา วงค์จันทรา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายธนวรรธน์ เคนสิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายธนพล ตาพรัว

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายภูมิรพี พิมลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายศตวีร์ อินทรศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงไหมฟา หงษ์แพงจิตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ พรมสุริย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายธนกฤต เครือเมฆ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงวรินภรณ์ ศรีสร้อย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงรวิสรา เกียะขุนทด

๊

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงวรัญญา ประทัยบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๑๐ เด็กหญิงร่มโพธิร่มไทร

์

ราชสินธุ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงศลิษา มาตรด้วง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงชนิกานต์ บุตรละคร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงกิตติยพร อินทรสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วสา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงพรรณนิดา เพียรดำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายอานนท์ เฉียบกลาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงพัณณิชา วงษ์ทองน้อย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงดาวอังคาร จากผา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายกิตติพันธ์ อัคคนิวาส

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงสิริญากร ปองคำสิงห์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายธนกฤต อินทร์อุดม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายภานุเดช ทัศนพงค์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า วัดบูรพา  

สน ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายศักดิดา

์

สร้อยโสม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงชุติมา ฤทธิประดิษฐ์

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงปริญาภรณ์ แสงมงคลมิตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงวริศรา ใครอุบล

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุทธิมาตย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายพิชิตชัย สิงหรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรหมสุริย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๔ / ๙๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงกนกพร อุ่นวิเศษ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงชาลินี อินทริง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงอินธิรา บัวกอ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงณภัทร ทองปญญา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงภรณ์พนม ศรีบุญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายชญานนท์ บัวเทศ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายชินวัตร ปตบุตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายศิระณัฐ จิระวัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงทิพย์ยาดา ฮ่มปา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บูคะธรรม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญคิม

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงภัทราลินี จันสุนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงสุจิตรา แสนสุวรรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ จันดาเบ้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายภานุพงศ์ คาวี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงอารียา พรมสุริย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๔๖
นายทนุเดช พักดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๔๗
นางสาวจุฑาภรณ์ พรมโอก

๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๔๘
นางสาวทิพย์ภัสสร อินทรสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๔๙
นางสาวธนภรณ์ บุญเกิด

๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๕๐
นางสาววรรณวิศา กำทองดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๕๑
นางสาวอรอนงค์ พลภักดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๕๒
นายจิรวัฒน์ พลศรีสม

๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๕๓
นางสาวชญานิศ แสนฝาย

๑๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๕๔
นางสาวชุติกาญจน์ สุขสบาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงปฐมาวดี กองวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๕๖
นางสาวภัทรานิตย์ สะแสงสาร

๐๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๕๗
นางสาวมัณฑนา ศรีสุราช

๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๕๘
นายกฤตภาส คำหมาย

๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๕๙
นายเชษฐพนธ์ นะวะสด

๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๖๐
นายพงศกร จันทะแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๖๑
นายกิตติกร จันทร์แดง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๖๒
นางสาวมินตรา แก้วศรีดา

๑๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๖๓
นางสาวสุณิสา ใครบุตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๖๔
นางสาวชลิตา บุตรไชย

๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๕ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๘๖๕
นางสาววรัญญา สาครเจริญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๖๖
นายธีระพงษ์ อินทะกิจ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
วัดสว่างสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายชลวิทย์ พลขาล

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายนัฐทกรณ์ วงค์จวง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ อ่อนคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลำเลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีสุราช

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายอาทิตย์ พรมสุริย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงดาริน อุดมศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงธิดาพร ศรีสุราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงรุจิรา มาจอมศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงภาวินี มาคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงนำฝน ภักดีสมัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงสุพัตรา วรรณา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายวินิจ จันปญญา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงภัสสร วารีทิพย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงขวัญธิดา ลุหาเกตุ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงมุธิตา ทุมโยมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงวนิดา พหุนัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงวริศรา คุรุปอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายภัทรพล อินธิสาร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงณัฐชา ภานุรักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ ผลาญดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงวิภาดา สุ่ยอุบล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงมุฑิตา สร้อยสวน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนคำ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายธนดล ต้นจ่า

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงวรัญญา เพิมชีลอง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ ท่อกระโทก

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายปธนิน โหมดขุนทด

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายธนกร พรมดำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายรัฐภูมิ ใจบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงสุภาพร สมภาร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงพรนภา ดาราแสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแต้ วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงศิริวรรณ หาญมนตรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิมี

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายเฉลิมชัย ใครอุบล

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ศรีลามา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงรุ่งนภา พันธ์ดง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ตะนัยศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง วัดสระพังทอง  

สน ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงกิตติกานต์ คันชัยสอน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดจาน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงสุมินตรา ไชยยศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงนันทิตา ดอนเตาเหล็ก

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ สุธรรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายธีรภัทร เชือสิงห์

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ รักษาศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงเบศจมาศ สัมนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ พาตา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงบุษบง พรมประศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงปนัดดา วงค์บาตร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๑๔
นางสาวนิศาชล กุลอัก

๑๓/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านตาด วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงนิรชา ทองกันหา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายชัยวัฒน์ เทียรวรรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายธนชัย ศรีถาพร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายธนูศักดิ

์

อุ่นจันทา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงนภัสสร เบ้าทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ แขพิมพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายพันธวัฒน์ แก่นพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายสมุทร ใฮวัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายอัมรินทร์ ตรีอินทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ทองดอนคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงนิรชา คุณละ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงรัตนา แถมสมดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงสุกัญญา จอดนอก

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอลิษา ขันแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายเทพทัต เทพไกรษร

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายธีรวัฒน์ สะแสงสาร

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายนันทวัฒน์ กำนันจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายนิธิโชติ สาลิคา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายพัชรพงษ์ ประชา

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงสุวรรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงทิฆัมพร วงค์แดง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงนฤมล ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงพรนภา รูปสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงภัทรวดี คำมี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงวรรณษา โพธิสว่าง

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงตรีนุช หาสอดส่อง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายกฤษฎา นนท์เข็มพรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายติณณภพ เทพไกรษร

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงทิฆัมพร ฤทธิมูลชา

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงณิชารีย์ สะหะสี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๔๕
นางสาวอาภัสรา พาดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๔๖
นายดำรงค์ จูมจันดา

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๔๗
นางสาวคณางค์ เปลืองกลาง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๔๘
นางสาวดารุณี ถินอำนาจ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๔๙
นางสาวอุมาลิน บัวชาญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๕๐
นางสาวสุพัตรา ทศเลือน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๕๑
นางสาวปณิฐา ชนะกาญจน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๕๒
นายจิตรกร ปลุกใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๕๓
นางสาวนัยนา โจระษา

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๕๔
นางสาวพรรณธิดา คุณสา

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๕๕
นางสาวรุ่งทิวา ปุริวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๕๖
นางสาวรุ่งทิพย์ ปุริวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๕๗
นางสาวเนตรชนก เสน่ห์ดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๕๘
นางสาวกมลภรณ์ แก้วพระเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๕๙
นายคมกฤษ ถินรัศมี

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๖๐
นายณัฐพล มีชัยดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๖๑
นางสาวเกวลิน กลินจันทร์

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๖๒
นายอภิชาติ มูลภูเขียว

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๖๓
นางสาวจันทร์จิรา น้อยเมืองโพน

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๖๔
นางสาวกุสุมา ประดิษฐ์แท่น

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๖๕
นางสาวจุฑาทิพย์ พิศคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๖๖
นางสาวนุชจรีพร เคนทวาย

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๖๗
นางสาวรุ่งนภา มหาหิง

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๖๘
นายสุรชัย แก้วกันหา

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๖๙
นายองอาจ วงค์แดง

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๐๙๗๐
นางสาวกมลวรรณ วงศ์สิงห์

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๗๑
นางสาวปาลิตา ศรีหะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๗๒
นางสาววัชรินทร์ หวลหอม

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายคณิศร แก้วพิลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายธนงค์ชัย จันทรมาตย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายพงศ์พิศ จันทร์มาต

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายรุ่งโรจน์ จันทรมาตย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายวิรุฬห์ บัวเถือน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงชลธิชา วรรณดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงสุพรรณี อุ่นอก

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายสุภาวัฒน์ บัวมาก

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงณัฐฐาวดี ศรีกุฏ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายกฤษดา ธรรมมา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงวิลัยวรรณ ประดับศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่างาม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายสุรชัย ตะมะแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงจีระนัย แสนแดง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงธนฎา ศรีดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงศศิการณ์ ศรีบุญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงเนตรนภา ศรีดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาถ่อน วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายรัชพล กดอ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายพรหมณวุฒิ กาพรหมวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

ไกรษร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายพิทวัส กาพรมวงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายอรรถพล กาพรหมวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายกล้าณรงค์ กะนะฮาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กุดพรมมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงญานิศา สารโพธิคา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ใหลหลัง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงเกศรินทร์ ดงภูยาว

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงธรัญญา หอมทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงนันธิดา กำทองดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงมีนา บัวชัยสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายอัศวิน กะนะฮาด

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ โตสม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองนำ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๒๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงวริศรา กะนะฮาด

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงมินตรา ปถมาศ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงอินทิรา ลาติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กำทองดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายเนติพงษ์ แก้ววงษา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายกฤษนัย จาบบุญมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงปยะวรรณ เฮืองฮุง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงจิตรลัดดา ศรีชมภู

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงยุวนันท์ เสริมงาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงญาณิศา แสนศักดา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงปริศนา สอนวงษา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงอณัฐชา โลหะสาร

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงอภิญญา อุทุมพร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงปยธิดา โคตรแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายนนทวัฒน์ คำปว

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพีย วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายพรเทพ เหรียญสุกาญจน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายธนพงษ์ วิณโรจน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายนครินทร์ เดชบรรทม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายศุภวิชญ์ บางเหลือ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายวัฒนพงษ์ แจ่มบุญมา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายนัฐพงษ์ ใจซือ

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายนพวิทย์ มณีภาสธนภัทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายธนธร แดนนาบัว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายประภากร นนพละ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายมทเฑียร ทองนำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายวันเฉลิม โสหัด

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงนิธิพร เสาร์ศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงนัดธิดา แจ่มบุญมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงอร โดตพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงปนมณี ทองคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงปนิตา บุญมาก

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เดชบรรทม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงภคพร ผิวชัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา สุวันคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงนฤมล ผลจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงจิราวรรณ แก่นกาล

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงทิวาพร สมบัติหอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงอภิญญา พลท้าว

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงนันธิวรรณ จิตชัยสาร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงรุจิรา สุตินันท์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายนันทวัฒน์ หลุมทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายยสินธร ประเสริฐสังข์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายรามินทร์ แยบกสิกรรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายพิชิตชัย ภุจำนงค์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายบุญยกร จำความ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แสนวงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงพลอยชมภู มันคำศรี

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงอาภัสรา ตราชู

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีสุนนท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยนาจารย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงปาริชาติ โคตรพรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พรมโพธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงอุมาวดี แก่นกาล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงศานิตา แดนนาบัว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายวิรัสสะ ใจโต

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายศรายุทธ จาดฮามรถ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงอริสรา ศรีดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงอภิญญา ศรีดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายชัยวัฒน์ เสนคํา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงอรสุดา ต้นคํา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายจุลจักร จันดา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายชนชล พงคะชา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายธีระเดช อองโนนยาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายสรวิชญ์ สามานิตย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พะโส

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ พงคะชา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงปวีนา ทนคำดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพัชรี บุญกอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงสกุณา ประชานันท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์กันยา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงอริศรา เปลียนสอาด

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงลักษิกา มันแก้ว

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงพรนภา สังข์วงษา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงพิมญาดา พะโส

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงปณณพร เพชวงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

ลิดภู
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายวิชาญ สุวรรณชัยรบ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

จิตสว่าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ทะน้อม

๐๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงธนวรรณ แก้วกันหา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงเพชรลดา แสงจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนอุบล

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงสุภาวดี แก้วอัคฮาด

๑๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงสุมณฑา ริดพู

๐๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงเก็จมณี ประชารักษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ วงค์ษา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายสมรักษ์ ธิพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงมุทิตา สุพรมอิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ ใจเย็น

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุทธรักษา วัดจอมแจ้ง  

สน ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงชนากานต์ ต่ายเนาว์ดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๐๙๕
นายภาณุพงศ์ มีมาตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๐๙๖
นางกองเม็ง วามะลุน

๐๘/๐๘/๒๕๐๕
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๐๙๗
นายปญญา หวานเสร็จ

๐๖/๐๑/๒๕๐๓
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๐๙๘
นางสาวศศิธร บุตรละคร

๑๑/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ คล่องแคล่ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๐๐
นายประวิน สงกาผัน

๒๘/๑๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๐๑
นางเตือนจิตร บงค์บุตร

๒๐/๐๓/๒๕๑๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๐๒
นายชัย เฮียงราช

๗/๐๗/๒๕๑๕
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๐๓
นางสาวพยอม บงค์บุตร

๑๗/๐๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๐๔
นายยเนตร งอยจันทร์ศรี

๒/๐๔/๒๕๒๔
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๐๕
นางสาววาสนภา บุญประคอง ๙/๐๕/๒๕๓๐ กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๐๖
นางสาวสุนันทา พรมสาร

๕/๐๘/๒๕๒๒
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๐๗
นางสาวสุวรรณี บุญมาก

๒/๐๙/๒๕๒๒
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๐๘
นายอนุโรม หอมสมบัติ

๙/๐๓/๒๕๑๑
กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๐๙
นางสาวอรอุมา ศรีประทุมวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๑๑๐
นางสาวพรจิตรา สุวรรณชัยรบ

๒๒/๐๙/๒๕๓๒

กศน.อำเภอบ้านม่วง วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายศรุต ชายสา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ สุทธิ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยานุ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงปวริศา คำสร้าง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงรักษิณา ศรีเสริม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงวรกานต์ สุขพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงสุพัฒณิดา เชวรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา จันทะมาตย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายธนพล เนตรศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายธวัชชัย ภักดิรัก

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงกัลญา เทียนศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงภัคจีรา เดียวสูงเนิน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงสิริยุพา พรมคำน้อย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายกิตติวัฒน์ ประกอบแสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายชยธร ผาผ่อง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายนที ใจเพียร

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายปฏิภาณ อุทัยแสง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายประวิทย์ ใจชืน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายพงษ์ดนัย สงกาผัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายภูชิชย์ มูลวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายวรวุฒ จันทปรีชา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายวรวุฒิ โพตาคาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ วงค์คำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายอภิชาติ พูนทะเล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายอภิชัย อุดตะมะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ฤกษ์ดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงเทพทัต วงษ์สง่า
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงนฤมล เทียนศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงมัลลิกา ศรีกัลป

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชาลี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงสุพัฒชา อารีฟอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงสุพัตษา แง่พรหม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ วัดเจริญศรี  

สน ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายธีระเดช สิทธิยา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายนพรัตน์ อุตรัง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายภานุวัฒน์ โคตรธรรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายอานนท์ เบ้าคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงกุลนัดดา ทศศะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงมัลลิกา สิทธิยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงอมลภา โคตะบิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงอรปรียา ปราบศัตรู

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสรศรี วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงปวีณา มิงคำมี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงสุทธิดา ทองบรรหา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาด วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายจีระศักดิ

์

ปดธรรมวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายณัชพล คหาปนะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายธีระพงษ์ ชินบุตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายศตวรรษ ศรีสวาท
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายอัษฎาวุธ เหล่าดิม

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายอาทิต เทศอ่อน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงกฤติยา ภูดวงจิตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงจิราวรรณ ประเสริฐศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงปานวดี ใสงาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงรัตติญา อะช่วยรัมษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ คะศรีทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ใสงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญพิมล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายธนโชติ สุทธิรักษ์วรกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายพงศกร ใจเด็ด

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายพลพิพัฒน์ โง้นแดง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทิพย์สิงห์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงจันทมณี การินทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ นำสงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงวารุณีย์ พะชะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงสุกัญญา ทิพย์ลม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงวรรณิษา จำปาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายปรีดา พรมพิทักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงธานี อินทรสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๗๗
นายอนุชา ปุริเส

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๗๘
นายเอกราช ปนยารชุน

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๗๙
นายชิษณุพงศ์ ชาวชอบ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๑๘๐
นางสาวญาณิกา โพธิราช

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๘๑
นางสาวพรมพูนลาภ แง่พรหม

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๘๒
นางสาวอัยรดา อินทนันท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิชัยทองพิทยาคม

์

วัดโพธิศิลา

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงฐิติมน พิมพ์รักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงธันยพร สมรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงนฤมล ดวงหล้าเลิศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงบัวแก้ว เทียนปญจะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา วัดวระแวดล้อม  

สน ๔๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสนอุบล

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายทับทิม ตาลประเสริฐ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงจุฑามาตร เมืองสันเทียะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงณัฐชลิดา พิมผาสุข

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๙๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
คล่องแคล่ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงเบญญาภา ปทถะทุม

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงปาลิดา เทพคำดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงภัคจิรา โพธิสอาด

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงมนพร นาอินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงวนิชยา แก้วดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงวิชิราภรณ์ เปทา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สุทธิประภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายธีรภัทร คล่องแคล่ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายยุรนันท์ การงานดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายเรืองศักดิ

์

เข็มพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายวัชระ ศรีหาวงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายสุทธิภัทร์ เถาว์ชาลี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงจิดาภา ยุพงศ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงชนิภรณ์ ไชยพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงปรานปริยา พันธ์ศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงปวริศา เพ็งพันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงพิริษา บุญเชิด

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงสโรชา สีอ่อน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงปยฉัตร ปนะมัง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ตรงดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายมงคล ชาติสี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายอภิเชษฐ์ สมบูรณ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงจิระพร เรียนเวช

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายบุญรอด จุลฬา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายประยุทธ พยอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายบุญชู คนเพียร

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย วัดศรีสะถาน  

สน ๔๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายวรกานต์ วงค์อินอยู่
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายนนทพัทธ์ ทีอุทิศ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ ใบบน

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายเทพวินัย ใจคุ้มเก่า
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงทิพวรรณ พรมจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงอภิญญา ดวงหล้าเลิศ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงจีกวัน

๊ ๊

เจ้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายพิชาติ ลีรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายภูริณัฐ ดันสูงเนิน

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายอติวิชญ์ ถาบัณฑิต

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงวิลยา ผิวผ่อง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงอมินตา จันผา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงจิตรลดา พรมสุริย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายวันชัย วิสุกัน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดงนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายคณินท์ นามวงษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ดวงบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ อำนาจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงกนกพร ดวงโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงพิทยาพร ศรีบุญแปลง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวะสี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายพิเชษฐ์ โชตะวัน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำภูทอง วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ พิมประจิตร

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายธเนตร์ โอดกิง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายนันทชัย ขันตี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายนันทวัฒน์ หล้าคำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายชุติวัต สีดาเดช

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายณัฐพล อุปเทพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายต้นข้าว อ่อนก้านตรง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายธนกร พานสำราญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายภาคิน อุดร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายอธิป ทะแยง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายปติ ก๋าใจ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ขันช่วย

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงพรชิตา วงค์โคกสูง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงลักษิกา ปญแสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงอักษรา จามรี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงอริสรา ยาคง

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายเอนกพงศ์ จามรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายพีรภัทร จงเจริญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายวิทวัส หลักคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงจิรนันท์ โคตรมิตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายธีรภัทร อุปชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๖๒
นายธวัชชัย เพริศแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๒๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๖๓
นายพงศ์ชยุตม์ จันทร์ละคร

๑๐/๐๑/๒๕๑๖ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๖๔
นางลำไย ไชยมาตย์

๒๐/๐๒/๒๕๐๒ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๖๕

นายวิทยา ตุจันทร์โต
๒๖/๑๐/๒๕๐๓ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๖๖
นางศิริขวัญ บุญศิริ

๑๑/๐๘/๒๕๑๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๖๗
นางสายสมร อินทรพาณิชย์

๓๐/๐๖/๒๕๑๙ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๖๘
นางสาวสิริกร ราช้อน ๙/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๖๙

นางสุนันทา สุวรรณไตร
๕/๐๒/๒๕๒๒ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์

วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๗๐
นายไพศาล อาจหาญ

๒๒/๑๐/๒๕๑๑ โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
วัดศรีสะอาด  

สน ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงจิดาภา นำสงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงจินตนา ยังยืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงจุฑามณี ยันตะพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงดลยา กุลเกาะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงเมทณี ภูจาค

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงรัตนติการณ์ ต่อวงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงวิชุดา อุดมแสน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงอารยา แก้วอัคอาด

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงภัททิยา ลวดลาย

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ลองทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงขจารินทร์ นรนิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายปารเมศวร์ ศรีฉายา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิชัย

์

วัดศิริสมภรณ์  

สน ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงดวงตะวัน ทานาลาด

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงศิริวิภา สุรินทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงศุภนุช ผาลม

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายนิติภูมิ กรพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสกลทวาป (สกลราชวิทยานุกูล 2)

บ้านหนองไผ่ล้อม  

สน ๔๕๖๐/๑๒๘๗
นางสาวมุกดา พิชัยคำ

๑๙/๐๖/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๘๘

นางสาวอโรชา วงศ์ศรีดา
๒๒/๐๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๘๙
นางวอน แวงวรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๑๐

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๙๐
นางสาวมุล คำผุย

๐๙/๐๗/๒๕๐๕
กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๙๑
นายฉัตรชัย สมารมย์

๒๒/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๙๒

นางสาวชินภัค วงศ์กาฬสินธุ์
๑๑/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๙๓
นายนฤพนธ์ ศรีปากดี

๒๒/๐๔/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๙๔
นางสาวนาตยา รักษาขันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๐๗
กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๙๕
นางสาวมิงขวัญ

่

ญาติธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๙๖

นางสาวสุดารัตน์ อินธิราช

๒๙/๑๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๙๗
นางสุภาวดี ใยวังหน้า

๒๕/๐๕/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๙๘
นางเรืองชัย วงศ์อินทร์อยู่

๐๖/๐๕/๒๕๐๒
กศน.อำเภอเต่างอย วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ปยะนันท์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กวนโท

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงวรดา ภูบึงดำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๐๒
นายวิศรุต หาแก่น

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๐๓
นางสาวฐิติมา ชาคุณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๐๔
นางสาวทิพากร สีหะจิต

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๐๕
นางสาวสุรีพร งอยภูธร

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๐๖
นางสาวอาทิตยา ฉายมณีรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๐๗
นางสาวขวัญไพร สงมา

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๐๘
นางสาวมนพิลา เงินนาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๐๙
นายวัชรพันธ์ ทิพจร

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๑๐
นางสาวอาลิษา งอยภูธร

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๑๑
นายอนุกูล งอยปดพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๑๒

นางสาวพจนา อภิรักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๑๓
นางสาวสุภาวรรณ ปูนเข็ม

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๑๔
นางสาวลลิตา อ่อนจงไกร

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๑๕
นางสาวสุดารัตน์ เพ็ญคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๑๖

นายพรเทพ ศรีทิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๑๗
นางสาวชลธิชา ทองสมบัติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วัดนำพุงสามัคคี  

สน ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายพุทธชาติ ผาลือคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายภูตะวัน งอยภูธร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายณัฐดนัย พรหมสาขาฯ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงณัฐติกา เพ็ญคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทะลี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงศิริกาญ แดนรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงญัฐธิดา งอยภูธร

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงนิรัชชา งอยภูธร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงชาลิสา จารุเกษม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ งอยแพง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงพาพร วิทักษาบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา ไขศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงจิตกร ยากันจา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงชฏานัน อินกอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายกฤตพรต ยะงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงอาทิตยา งอยหล้า

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายธีรชัย วิดีสา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงฐิตารีย์ ทิพย์จ้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายณัฐนนท์ จิปอมจา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุขจร

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเต่างอย วัดศิริมังคละ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ถนอมกิจ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายนนทวัฒน์ วงศ์เครือศร

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายประวิทย์ วงค์บาตร

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายรพีภัทร กันเทพา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงธารทิพย์ หล่อนสิว

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใยวังหน้า

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงศิริญญา กงแก่นทา

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงชรีณา ผาใต้

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายณัฐพล คณะวาป
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายศักดินนท์ หล่อนสิว

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายอำพล หล่อนสิว

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายพงษ์ศธร ผาใต้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายกุสกร หล่อนสิว

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายอติชาติ ศรีบุญโฮม

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายณัฐกร บุญสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายนนนภัทร จันทร์อ่อน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๓๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายบุญญกร หล่อนสิว

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายยุทธพล แสนแพง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงวิจิตรา ลีทองขำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงชนิกา คำสิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงกมลชนก คำเพชร

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงพรรภษา คำโส

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแคน วัดถำแก่นจันทน์  

สน ๔๕๖๐/๑๓๖๑
นายรังษี ทองพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๐๔
กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๖๒

นายกิติพงษ์ ชาไชย
๐๕/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๖๓
นายจามิกร คำวัง

๒๑/๐๕/๒๕๒๔

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๖๔
นางสาวจิระภัทร อุปพงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๑๐
กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๖๕
นางชโลธร วงศ์เคลือศร

๑๙/๐๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๖๖

นางดุจเดือน คำวัง
๑๙/๐๔/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๖๗
นางนันทิยา ทองภู

๒๔/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๖๘
นางปาลิกา ฮ่มปา

๒๕/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๖๙
นายพรชัย ฮ่มปา

๐๓/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๗๐
นางสาววิไลลักษณ์ สิงห์ทองไชย

๒๘/๑๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๗๑
นายศักดิสยาม

์

ดวงจันทา
๒๗/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๗๒
นางสาวศิริพร วงศ์สาเนาว์

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๗๓
นางสุดารัตน์ สิงหะพล

๒๗/๑๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๗๔

นายสุเจตน์ วังกระธาตุ

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๗๕
นางอภิชญา ลีนาลาด

๑๐/๑๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๗๖
นายเด่นศักดิ

์

ผาใต้
๒๐/๐๔/๒๕๒๗

กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๗๗
นายเทพพิชัย เพียสา

๐๙/๐๑/๒๕๐๖
กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายธนกร บุปผาชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายภาณุพงศ์ กันนิดา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายปรเมษฐ แก้วศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ โมกกาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ นนท์ไพวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงกนกพร วงค์เครือศร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงนันทิยา สิงห์คำมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงธัญชนิต สุขกิจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายณัฏกิตติ

์

ผาใต้
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายพงศธร ผาใต้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายณัชพล ฝกบัว

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายธเนศพล วรุณธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายธีระพงษ์ เหมกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายอนันต์ แสนแพง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงวนัชพร นิลเขตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๙๓ เด็กหญิงประไพพรรณ
สินภูมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงวรัมพร อภัยวงษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายกิตติภพ พิลาฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๙๖
นายธณเทพ เวทไธสง

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๙๗

นายศรัณญ์ ราชสินธุ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๙๘
นางสาวสุณิตา แก้วเคน

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๓๙๙
นายรสิทธิ

์

ยางธิสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๐๐
นายพีระวัฒน์ ชาลีพร

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๐๑
นางสาวสุวพร เสนจันตะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๐๒
นางสาวปรีญาภรณ์ อุปชาคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๐๓
นางสาวกนกพร เพียซ้าย

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๐๔
นางสาวกัญญาพัชร แก้วเคน

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๐๕
นางสาวชุติภา ไกรษร

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๐๖
นายนพพล คึมยะราช

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๐๗
นางสาวคณิตา จันทะพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๐๘
นางสาวจินดารัตน์ อุดติบ

๊

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๐๙
นางสาวจิราวรรณ คำจิตตะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๑๐
นางสาวจุฑามาศ ทาศรีภู

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๑๑
นางสาวประภัสสร แก้วมะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๑๒
นางสาวสิรภัทร เพียสา

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๑๓

นายปยวัตร วงศ์เครือศร
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๑๔
นางสาวกนกภรณ์ แสนเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๑๕
นางสาวกรรณิการ์ ผาใต้

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๑๖
นางสาวจันทนิภา ฤทธิศรีบุญ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๑๗

นางสาวชนิกา วงศ์เครือศร
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๑๘
นางสาวชมพูนุช มุงเพีย

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๑๙
นางสาวชมพู่ โง่นทา

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๒๐
นางสาวทักษิณา ผาด่านแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๒๑

นางสาวนันทนา ผาใต้
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๒๒
นางสาวนิษาชลล์ สิมสะกะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๒๓
นางสาวปวีณ์นุช โคตรตาแสง

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๒๔
นางสาวสุวนันท์ แก้วมะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๔๒๕
นางสาวอารียา ผาด่านแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๒๖
นางสาวกิตติวรรณ ยางธิสาร

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๒๗
นางสาวธนัชภรณ์ นามบุตรดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๒๘

นายธีรายุ คำเครือ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า วัดศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงกลินเกสร

่

ศรีทอง
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงกุลดา ข่วงทิพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ผาใต้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ฮ่มปา

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงชมพูนุช สมน้อย

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายณัฏฐภัทร แสนสุริวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วกัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงณัฐวรา ทันอินทร์อาจ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงณิชกมล ยะตะโคตร

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายธราเทพ ศรีนา

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายธันวดล ฤทธิขันธ์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายธิบดี โทมุลา ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงนงนภัส มหาชัย

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงนพมาศ หลาบโพธิ

์

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงนรีกานต์ แก้วมุงคุณ ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายนัฐธนกรณ์ ไตรขันธ์
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายปณณวัฒน์ สมบูรณ์ศรี

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงพลอยลดา ยาทองไชย ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงภัคจิรา แสนสุริวงค์

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

ฤทธิศรีบุญ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงวิรัณยา แก้วกิง

่

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ชุมแน่น ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงหทัยชนก ยมสีดำ ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงหทัยวรรณ ใยวังหน้า
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายอนุชา ผุยมี

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงอภิญญา สำพะโว ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายอภิรักษ์ ผาใต้

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา สีบูฮม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายกฤษฎา วันนาพ่อ

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายกอบชัย คนเพียร

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายกิจไพศาล เสมาทอง

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

วงศ์เครือศร
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงจุภาภรณ์ หลานเชษฐา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายชวกรณ์ ถินตองโขบ

่

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงชาลิสา มุงเพีย
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายญาณากร จารุณะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายณัฐรัชต์ แสนสุริวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เสนจันตะ

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงทองแพรวา ทาศรีภู ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงทิพธัญญา คดีธรรม

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายธิชานันท์ วงศ์เครือศร

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายธีรธร หาสุข

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายธีระวุธ ผาใต้
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายนนทกาณต์ เทศงามถ้วน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงนันธิดา แสนสุริวงค์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงบัญฑิตา จันทร์แสง

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายปยวัฒน์ วงศ์เครือศร ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงพรภิมล ผาใต้

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงพัชรดา อิทธิพรพิสิฐ

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงพัชราภา กระวานธง

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ผาใต้
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายพีรพงศ์ หนูหล้า

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายพีรากร ทาศรีภู

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายภาคภูมิ นรินทร์นอก

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ มีภูคำ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงมยุรินทร์ ผาใต้ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายรัฐภูมิ สรวัตร ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายรุจิรางค์ เจียมบรรจง ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงลลิตา ฮมภาราช
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงวรัทยา ทองโยง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงวรินทิชา เมืองโคตร

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงวสุนธรา ไผ่ตาแก้ว

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงวันรยา คึมยะราช

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงวารีรัตน์ ผาใต้

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงวาสิณี ฮ่มปา

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงสิริญญา ห่อหุ้มดี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ทาศรีภู

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ พันธุ์แก้ว ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงอรนงค์ แสนดวง

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงเกตุสุวรรณ ผาใต้

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายเกริกชัย คนเพียร

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๕๐๐
นางลลิตา ผาใต้ ๒/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๕๐๑
นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย

๑๘/๒/๒๕๐๓
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๕๐๒
นางมยุรี ทองภู ๙/๓/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๕๐๓
นางรัตติยา บัวแดง

๑๓/๗/๒๕๑๓
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๕๐๔
นางอุษารัตน์ คดีธรรม

๒๖/๘/๒๕๐๔
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๕๐๕
นางนฤทัย เสนจันตะ

๒๖/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๕๐๖
นางสาวจิตร์สุดา ผาด่านแก้ว ๒/๒/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๕๐๗
นายประสิทธิ

์

มาศรี
๑๔/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ศรีสุพรรณ  

สน ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงกัลยาณี จันทรเสนา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ เดชพละ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงสุดาพินิมล ราชดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายชญานนท์ ไพหนูสี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สมบูรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ คำพรมมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงขวัญฤดี แสนสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายจีระศักดิ

์

บุญยืน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายปยพัทธ์ ปะกิระเค

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงอนัญญา เสน่ห์ดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงวริญญา ชาวประมง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงวารี จันทร์สองคอน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงสุชาดา แสนตรง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงเกสรา เจริญรบ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงพิมพ์นิภา มาลาสิงห์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงนิษา วรรษา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายธนกร ประสารสุข

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายนิติพงศ์ มาบุตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายวชิราวุธ หมืนหน้าบุราณ

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงสุมัดฉา นุราช

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงยุวดี ทองเหลือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงศศิประภา บัวใหญ่รักษา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงจิราภา เสนดง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงอังศุมา หล้าชนบท

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ มาสูงเนิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายหรรษา เพียรัก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูครองตา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายนุติ กุระกนก

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงเกสรา ปงแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายศราวุธ พิมพ์ราช
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายอมรเทพ นาไชย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงธนภรณ์ เฝาเฝอย

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กุดแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงธัญชนก คงเรือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงดวงใจ สายโรจน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ผกา แสงปนทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ณรงค์ฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงพัชราภร มอโท
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ พูลรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายโชคทวี สามาตรา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นท้าว

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ กัลยาใส
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงสิริธร นาไชย

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงสุภาวิตา สิทธิศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงศรัญญา โพธิศรีมา

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงสง่า วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายธาวินท์ ฤาชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายนนทยา สดกลาง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายปยะวัฒน์ สิมลีย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายพสุเทพ อินทร์อุ่นโชติ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายวีรพงศ์ เสนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายศักดิธัช กระแจะจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

เอกวิเศษ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายอนุรักษ์ ชาติชำนิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงกมลพรรณ บุญยืน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงกัลยา พูนรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงเกตุสุดา เสนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงชลธิชา คูณดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงชลธิชา ชำนาญกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงธิติมา บุราณสาร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงธุวดารา จันคำภา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงพัชรพร แก้วพระ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงมิงกมล

่

พานธุพาน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงอรอุมา บุญโชติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงปณิชา บุญช้อน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงรัตนาพร ช่วงชิต
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายจักรินทร์ สิงห์สาธร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายจิตติพล พลรักษา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายธนชล นานาวัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายนัฐวุฒิ สมทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายนิธิกร ริศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายปยวัฒน์ วรรณาหาร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายวรฤทธิ

์

นันทราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายศุภกร ปฏิตังโข

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายอรัญ ไชยสาร

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงกานติมา จันทะลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงเกตุวลิน พุทธสา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงปณาลี เนืองชัยยศ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงศิริวรรณ ผูกธรรม

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงขวัญรัตน์ ทองปอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พนานอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายชาตินักรบ ตังเทียน

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายณัฐพล โคตรสุโน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายธนชัย บุญกูด

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายธีรภัทร พิมพา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายภูวดล เหมือนนาดอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายลัทธพล บัวใหญ่รักษา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายสุขสันต์ เนตรภักดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายเอกชัย เสือดำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๙๖ เด็กหญิงจันทร์ณภาพร
สีวนา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงชญาดา หาญคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงสุณิสา เซียงชุม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงอทิตยา คูณดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายกิตติภพ มินิชิต

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายกุลนันท์ อวนปอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงกัลญา พนานอก

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงพัชรา เสนา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงวันศิริ พิมสาย

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงปจฉญาณี หาญคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงพีรดา เสนา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงมะลิวรรณ เสนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสามัคคีวราราม  

สน ๔๕๖๐/๑๖๐๘
นางสาวศศิวิมล ศรีพลพา ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๕๖๐/๑๖๐๙
นายนิภัทร์ อินศวร

๑๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ยอดลำธาร  

สน ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายธราทิตย์ บรรผนึก ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ สุนี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายเขมนันท์ อุดมรักษ์

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายพัทดนัย บรรผนึก

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ พักแพง ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายปริญญา มอมุงคุณ
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายจักรินทร์ ชายแดง

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายธนวันต์ บุตตะโคตร

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงมาลีรัตน์ วิชัยยา

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงดารินทร์ พลอินสา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงอโรชา แพงแสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงสุรารักษ์ แสงทับทิม

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงปาลิตา มุ่งดี

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงอัปสร นอนิล
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงมะลิวัลย์ โทอาษา ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายกรวิชญ์ ศรีบุญเรือง ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายวงศกร พลอินสา

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายชันพงศ์ โคตรวังอวน ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายกฤษฎา ตาต้อง ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายเพชรทักษิณ หอมจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงอภิญญา มอมุงคุณ

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงจินตพร นรสาร
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงกัลยา คำมิสา

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงอารียา จันทร์เจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงอาภาศิริ สุขบท

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงบัณฑิตา วนมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงสุพัฒตา พรมจำปา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายพันกร วันโก

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงมลฤดี จันทร์ลาย
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ มีปญญา ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงนำทิพย์ พลอินสา

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงธนธรณ์ บรรผนึก

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลางนาเดือ

่

ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายสุทธิภัทร พองดวง
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทองยอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงธนาพร สิมพานดง

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงนงนภัส จำปาราช

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงพิญาดา สุภรินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายศิริโชค พรมบรรดิษฐ์

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร อรุณแสงทอง  

สน ๔๕๖๐/๑๖๔๘
นายชัยณรงค์ รักษาขันธ์

๒๙/๓/๒๕๑๕
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๔๙
นางสาวชาริสา เบ้าคำ ๔/๒/๒๕๐๖ กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๕๐
นางสาวธนพร อินธิแสง

๑๔/๑/๒๕๑๗
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๕๑
นางสาวขนิษฐา เภาโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๕๒
นางจินตนาภรณ์ ฤทธิวงค์

๒๒/๔/๒๕๑๑
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๕๓
นายยุทธนา อุปพงษ์

๑๓/๓/๒๕๑๙
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๕๔

นางสาวปาริชาติ เจินทำ ๓/๒/๒๕๒๙ กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๕๕
นางพิทยา เพชรคำ

๑๓/๒/๒๕๑๙
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๕๖
นายพงษ์ศักดิ

์

ดอนขวา
๒๒/๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๕๗
นางสาวชัยญามล นามวงศ์

๒๗/๑/๒๕๒๖
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๕๘

นางขวัญดาว ครองสี
๑๗/๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๕๙
นายสุชาติ อินธิแสง

๑๐/๒/๒๕๑๗
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๖๐
นายพรศักดิ

์

พรมลา ๕/๒/๒๕๓๐ กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๖๑
นางสาวสุภาวดี ศรีษะเนตร

๑๓/๓/๒๕๑๘
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๖๒

นายเจริญชัย จันทร์คำ ๓/๓/๒๕๒๖ กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๖๓
นางสาวแสงเงิน อินธิแสง

๑๘/๔/๒๕๑๘
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๖๔
นายเดชณรงค์ ปุงคำน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๖๕
นางสาวสุพรรญา อินธิแสง

๑๙/๓/๒๕๒๙
กศน.อำเภอโพนนาแก้ว อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงศศิธร นามตาแสง
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงปวีณา สิงห์แขก

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายอิทธิพล เจริญคร

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงสายฝน แสนสิทธิ

์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงดุริยา แสนเพียง

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงรัชฎาพร อินธิสิทธิ

์

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงเจนจิรา แสนพงษ์ ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๗๓

นายดวงกมณ อินทฤาชัย
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๗๔
นางสาวโสรญา หมุ่ยมาตรย์

๒๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๗๕
นางสาวปรียารัตน์ พรมหากุล

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๗๖
นางสาวประไพวรรณ ปานสังข์

๒๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต อินทรังสฤษฎิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินแตน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หมุนทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายศุภวัตร คำแก่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายณรงค์เดช เพชรปานกัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายนภัสกร มองมุงคุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายพงษ์ทวี คำประสงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงนะภาพร เขียวแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงอรอุมา กองโพธิชัย

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงอัศฐฎา แก้วศรีมล
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงทิยากร เครือวาคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงทิดาพร อินธิแสง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงสุทธิดา สมพงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วเคน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงธิดาเทพ มาภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายกฤษฎา ชานุชิต

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายเจษฎาพร วงยะมะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงนภัสสร แก้วเคน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา วัดโพธิชัยโพนใหญ่

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายสหรักษ์ ไชยโคตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายเดชณรงค์ ไชยโคตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายพงศธร คันทะนาด

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงปวีณา แสนเสน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายชัยยศ แสงพรมชะรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

บุญตาท้าว
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ อินธิแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายวสันต์ พันธุ์ออน

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายสมพงษ์ สาทะโพน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายสุริโย ศรีสุวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงชนัญญา จวงจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๔๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงชลณิชา อำภาวงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงชลธิชา แสนนาวา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงช่อผกา สิมสะกะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงฑาริกา วิสิทธิสูงเนิน

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงดวงกมล สมฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงทิฐิกาญจน์ ปตพา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงนันธิดา ขะที

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงปวีณา ทะรังสร้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงรักษณาลี แก้วมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงวราพร แสงวงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงหงษ์ลัดดา อำภาวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชมสีหาราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายนาคินทร์ ปุงคำน้อย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ บัวสาย

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงชิดชนก คำตะลบ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พันธ์ออน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงนิจชยา พิมมีลาย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงนิมนวล

่

ทิพย์สุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงปญญาพร นามบุตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงวรรณิศา ริกำแง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงอัชฌารี จำศิลป

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงอาริษา พิมมีลาย

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นามวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วตาเสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงประภาพร อินธิแสง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงวิสุดา มาลาเสร็จ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงสายชล แสงพรมชารี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงสุปรียา วงศ์เจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงปาริชาติ ทิพย์สุวรรณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงชนิภา พึงสมยา

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๓๕
นางสาวเกฏวณี โคนสักขวา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๓๖

นางสาวเพริศพริง

้

บุตรลักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๓๗
นางสาวกัญญาณัฐ พรมพิลาด

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงสุทธิดา อินธิแสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๓๙
นางสาวดารารัตน์ เสดถา

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๗๔๐
นางสาวสุดารัตน์ ไขไพรวัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๔๑
นายเจษฎา พิพิทธภัณฑ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๔๒
นายภาคิน บุตรโคษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๔๓

นายธีระพงษ์ จำปาทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๔๔
นายปตินันท์ ทิพย์สุวรรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๔๕
นางสาวจินตนา ดาบชัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๔๖
นางสาวทิพย์สุดา กลางกำจัด

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๔๗

นางสาวมาลินี โคตรหานาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๔๘
นางสาวรัชดาภรณ์ พันธุออน

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๔๙
นางสาววิยะดา คณะพล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๕๐
นางสาวสุชาดา เภารังค์

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๕๑

นางสาวทิพเนตร พรมเสนสา
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๕๒
นางสาวร่วมฤดี ดาบสมเด็จ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๕๓
นางสาวสุดารักษ์ กุลเกลียง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๕๔
นางสาวกาญจนา ขันทีท้าว

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๕๕

นางสาวจุฑามาศ นามผา
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๕๖
นางสาวเพ็ญนิภา ไชยโคตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๕๗
นางสาวอัจชรีพร บุญเขือง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๕๘
นางสาวดวงหทัย บุญจันทึก

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๕๙

นางสาวพนิดา หมอนิล
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๖๐
นางสาววิลาวัณย์ พันธุออน

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๖๑
นางสาวศิริพร ปุงคำน้อย

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๖๒
นางสาวสุนิศา อำภาวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๖๓

นางสาวเสาวลักษค์ ชินบูรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๖๔
นางสาวณัฐริณีย์ หล้าพรหม

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๖๕
นางสาวมะลิวรรณ พันธุออน

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๖๖
นางสาวอลิสา ชัยโคตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๖๗

นางสาวสิริญากร พันธุออน
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๖๘
นางสาวอรวรรณ อินทวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๖๙
นางสาววิชุดา นนท์คำวงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๗๐
นายพิษณุ ไชยฮัง

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพนพิทยาคม วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายรพีภัทร คันทะนาด
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ นาหมืนหงษ์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายกษมา นาหมืนหงษ์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายนวพล คันทะนาด

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายกันตินันท์ บุบผาวรรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงอมลวัทย์ แก้วจันดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงกรรณิกา วิชัยยา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงยลลดา ปุงคำน้อย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงวนิดา อุปครุต

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงปนัดดา นาหมืนหงษ์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงกุลธิดา เมืองอามาตย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงกาญจนา ทีผุย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงอรอุมา แก้วมะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงพรชิต ไชยโคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายบูรพา อินธิแสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงชญานิศ สิมมาสุด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ทิพย์สุวรรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายธนากร บลลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายสถาพร แสงสุวรรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายเกียรติก้อง คันทะนาด

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายอิศรา บิลสร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงจิราพร พลวงศ์ษา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงธัณลักษณ์ นรสาร

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงสุพัฒตรา กล่อมใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงสุดาทิพย์ แนบชิด

๐๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงเกตุสุดา ตุ้มคุ้ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายธานี ไก่ษะแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงวารุวรรณ ขันสีทา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายกฤษฎา คันทะนาด

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายชลทิต ศรีแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายราชัน พันธุออน

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงมาริสา สรวัตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงอริสา นนท์สุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงนรพร ไชยวังราช

๐๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายอมรเทพ มหาชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๘๐๗
นายจตุภัทร คำมุงคุณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายรัฐพล ธรรมสังข์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ วัดศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงกนกพร หล้าพรหม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย วัดศรีรัตนโนนกุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงสุปรียา หล้าพรหม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายศิระ เจริญคร

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายภูริพัฒน์ หล้าพรหม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา หล้าพรหม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงเขมจิรา ไชยวงศ์คต

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงปนัดดา อุ่นทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงจารุณี เชียงใฃแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไกรสรแสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงวิรัตน์ฒิพา คำประสงค์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงปยะมน ทรงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายภูธเนศ แสงวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายชนะชัย วงศ์สิงห์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายอภิวัฒน์ วงค์สิงห์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายพีรพัฒน์ คำประสงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงศุชาฎา โคตรพรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ อินธิราช

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงสุธารัตน์ แสงวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายภัทรพล จิตมัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายทัยกร นามนนท์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายศุภฤกษ์ อุดมดัน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายชนาธิป ไตรแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายสิทธิสรณ์ วัลลีลา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงศ์สิงห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายวันชนะ แสนสุริวงศ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงศริยา นามนนท์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๓๖
นางสุดารัตน์ ประมาชิด

๑๓/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงไชยอุ่น ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงปวริศา เน่าดง

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงอริสรา ภูวะนะผา

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงมนัญชยา สมสวัสดิ

์

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงปริฉัตร พลวงศ์ษา ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงกรกนก แสงไชยอุ่น ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงจิตกัญญา เสนจันตะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว ศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายธนพนธ์ ดาวเศรษฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงสิรินทรา เปงคำภา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงศิรประภา ขันละ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงอรัญญา เนานงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงทิพย์นภา เชิดศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายธันวา แสนทวีสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายทวีโชค ดวงสา

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงสุมาลี อาจทุมมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงกฤษกร พันธุ์ฟก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายวุฒิโชติ มินดำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงสุธิดา อาจทุมมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงภาณุมาศ ดีพรมราช

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๕๖

นายกษมา อาจทุมมา
๐๒/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๑๘๕๗
นางนฤมล พิมปชชา

๒๗/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงจลิดา ดอนโม้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายวรากร กงลีมา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายอัครพล โฮมวงศ์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงภวิกา ผากงคำ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงเอือการณ์

้

แพงภูงา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงอารดา ภาภิรมย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงดากานดา พวงประดิษฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงสุภานัน สุรินทราช

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ธีระ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายภัทรพล อินคำน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงวิชญาพร หัสจันทอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายธนพนธ์ แสนอินทะ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายโกสิยพรรดิ

์

อรรคบาล
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงธนัญชนก โยธายศ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงณัฐทิชา หนาแน่น

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายวันชนะ สุรินทะ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงรุจิรัฐ เปงคำภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายจิตติเดช สุรินทะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงมาริษา แสงอุบล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงกนกพิชญ์ ทองกาล

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายประกรณ์ ทองสันทัด

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายธีระภัทร์ กุลศิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายชุติสรณ์ ถินนาวัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายพัทธดนย์ แสนคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายพีระพัฒน์ ชาติชำนิ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วจุมพล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงมุฑิตา แก้วคำศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายนครินทร์ พวงจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายกิตติกร คำมาก

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายคมชาญ คูณหอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายชานนท์ แดงประสาท

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายณัฐกร หนูกระโทก

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงพรกนก ก้อนธิงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงชลธิชา นามประมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงนันท์ธิชา กิตชัย

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงนันทิดา มณเฑียร

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงนฤทัย ไตรยราช

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุระแสง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายพัฒธราการ ไตรยขันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงนัชชา บุระเนตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงนลนัน ทองลา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงชมพู่ มะลิบู่
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงศิวิภา สุทธิ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงชัญญา เหมะธุลิน

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงเยาวพา ภักตชัย

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายธนบดี โพธาราม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงมาลาดา โพชะราช

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายสิริชัย สีเทียวไทย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ พยอม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รังวารี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงธนาภา รัตนไตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายธีรภัทร ทิพย์คำมี

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายวีรพล ศิหิรัญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงศุภวรรณ ทิพย์คำมี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายวัชรปรีชา ผาละพัง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงปยะกุล ดาบลาอำ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ไพคำนาม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๕ / ๙๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายธิติศักดิ

์

แสงสุรินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายกฤตนุวรรศ ดรบ้านเขียว

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายวัชเรนท์ พิมเสน

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงปาลิตา สืบสุโท
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายธีร์ธวัช จันทสิทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงเขมิกา คำพู

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายเจษฎา ฮังกาสี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายปณณวัฒน์ คะดูลย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงปาริชาติ ผลาจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายรัฐวุฒิ ทิพม่อม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงพิสรินทร์ยา สุรินาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายมรุเดช ขันละ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงณิชนันท์ วรรณวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีสำราญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงชลธิชา อาจทุมมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงอารียา โถสายคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงชาลิสา นนกระโทก

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงณฐณัฐ อริยะสุข

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายณัฐกานต์ หยุ้มหาด

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายนนทิยุต จิตจำนงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายชนุดม อาจทุมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายฟาประทาน พระภูมี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงศิรินาถ พรหมศิริ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงอรพรรณ นรบุตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงมนัญชยา เจริญรส

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงขวัญสุดา ปญญาสาร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายทวีชัย ขันละ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงอรปรียา โสมชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงพรีนรดา พลธิราช

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงวรัชยา เจริญรส

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงวรินทร์รัตน์ พุฒนาวงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงทิพปภา ยาสาไชย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงณัฐวดี ดงภูยาว

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนิคมนำอูน วัดโพนสูง  

สน ๔๕๖๐/๑๙๔๘
นายปริญญา กุลศรี

๑๗/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายปรมัตถ์ พรหมวิชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๖ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงปริสุดา ดอกพุทธา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงสุจิรา ดอกพุทธา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ วงศ์ภาคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงอาริยา สีดาดิษฐ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายพัทธพล ศักดิอำนวย

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายอิทธิกร จำปาสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมนาม

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงแคทรียา แน่นอุดร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงปนัดดา ภูอาลัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงมนัสวรรณ์ ภาวงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๖๐
นางสาวจันทร์จิรา วงศ์ภาคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๖๑

นางสาวจารุวรรณ ขาวขันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๖๒
นางสาวศศิวิมล กุมภัณฑ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๖๓
นางสาวนรินทร พิมบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายเจษฎาพร แพงศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายชินวัฒน์ จันทะแสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายธนัทชัย แพงศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายอานนท์ มังสุลัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๖๘
นางสาวจันทร์จิรา พันธุมาตร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๖๙

นางสาวจามจุรี สมพินิจ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๗๐
นางสาวบุญญิศา ไชยวงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๗๑
นายเพชรายุธ ศิริบุญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๗๒
นายราชวัตร ศิริบุญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๗๓

นายชัยมงคล สมัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงวราภรณ์ แพงศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังปาโจด วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายไรวินท์ พุดซ้อน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายยุทธิชัย มณีทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงสาวิตรี มุกดากิจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วมะรุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงวรนุช นนดารา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงจิรัชยา ราชชมภู

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงโชติกา นนดารา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายจตุรพงษ์ สัพโส

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ ต่างกง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงกมลวัน เจริญรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองสุทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงจิดาภา ปราบพาล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมะธุลิน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงบุษบา พรมน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงมณิภา อัคนิจ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วคำแสน

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วารีย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงอธิศรา พรหมศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายอนุสรณ์ เหระวัน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงจิติมา นามแสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ งึมชา

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงอาภัสรา พลชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๙๗
นายจิรวัฒน์ วันเลิศ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๙๘
นายอภิรัตน์ ภูครองจิตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๑๙๙๙
นางสาวณัฐนันท์ พลยะเรศ

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๐๐
นางสาวปภัสรา วงค์จำนงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๐๑
นายทศพล โคตรตีหวี

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๐๒
นายชณัฐกาญนจ์ เหมะธุลิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๐๓
นายณฐกร ปานโพธิทอง

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๐๔
นางสาวพิมพ์พรรณ คำมาสาร

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวาริชวิทยา วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ กาศสนุก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงรินรดา จำปาเมือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ จองระหงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงสิริยากร ทบซ้าย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงสิริกาญจน์ เกือทาน

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงศิรินันท์ ผะสม

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงเพชรลดา จันทร์สามารถ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขันละ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปองปน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วอุ่นเรือน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายไกรวิชญ์ อุตลุด

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงเจนณภัทร ไชยประเทศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงประนัสดา บำเพ็ญผล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงอรนลิน อินทร์ติยะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงสุภนิดา ไชยศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา สัตถาผล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงนฐากุล ภาวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิริคงคา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงฐิติพร สัตถาผล

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงศรสวรรค์ ศรีมีชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายฐิตินันท์ คนไว

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายพุทธิพงศ์ ศรีพุทธา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงศศิการ ทุมวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงมณธิรา หล้าหมี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บัวภาคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายเรืองสิทธิ

์

เดชชัยภูมิ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายฉัตรมงคล แสงสุรินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ วัดสระแก้ววารีราม  

สน ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฤทธิธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงสุภัชชา เทียงตรง

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายณัฐพล เพียอา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชูความดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงพรลภัส จำปา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงเกตุมณี สอนนุชาติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงตรีลัคณาง โท่นดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายชุมพร มะยงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายทิวากร หาญมนตรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายจักรพงษ์ พรหมศิริ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายรัฐธรรม แสงส่อง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายวรรณกร รุ่งเรือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงณัชฐานิดา มาละอินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงปวีณา คำทวี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงวริศรา วงศ์ศรีชา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงชมพูนุช นุภานิช

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายอภิชาติ พรมทะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงกนกพร กุดวงศ์แก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ เตมิยะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงกนกนาฎ ฤทธิธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงณิชารีย์ แสงอรุณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงนิภาพร แก้วนา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ฝนใจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๕๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๐๕๕ เด็กหญิงปานไพรินทร์
มะยงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายนิติพล สายพิมาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายสุธี คำจีน

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงนำทิพย์ มนสิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงวรัชยา พรหมศิริ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงอัษฎาภรณ์ แปนทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายธนากร น้อยเภา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายมานะชัย สุริยะปก

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงเปมิกา วงค์กระต่าย

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน พรหมขจร

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายภาณุพงศ์ พิมสอน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายอาทิตย์ ผิวบุญเรือง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงจิรภัทร บาลลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายภูวานนท์ วงศ์บุญจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายคามิน ไชยนนท์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายธราเทพ เหล่าเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายวีรชัย บูรพา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

ควรการ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงรัตนา แก้วกล้า

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสิริยากร มุนสุริน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงอารีญา เมฆทวีป

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธนากร ทองเชือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายอัษฏายุธ สว่างวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงอัมพวรรณ อินแตง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายชิษณุ พิมพ์ทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายสรศิริ แก้วคำสี

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงนพรัตน์ นารินรักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ

์

วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงวราภรณ์ แพงหอม

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงพิมรดา ศรีนุกูล

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงปยนันท์ โฮมวงค์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงอาริยา บุตรเพ็ง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยยงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงจุฑามาศ นิลเขต

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงพจมาน หัศกรรจ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

สน ๔๕๖๐/๒๐๘๙
นายเผด็จ สัตถาผล

๗/๑๐/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว วัดธาตุศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายจุติ เครือเนตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายสิทธิรักษ์ ราชคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายโชคทวี โสมศรีแพง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายสวิตต์ ดุลขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงกงเพชร จันทร์โพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงชนกนาฎ ราชคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วคำสอน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงวรัญญา ตาระบัตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงธนพร เทพวัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงศุภรัศมิ

์

นาพิสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงนัยนา มุกดาม่วง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงธัญชนก เคนพละ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงนิศากร วรรณพัฒน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงอชิรญา จันดา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชคำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ราชคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายปฏิภาณ อำพล

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงพิชชา อำพล

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงเมลฎา ตันทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงบัญจรัตน์ ดวงมุ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายวีรวัฒน์ อ่อนภูเขา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงปวินดา คำโสภา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงธมลวรรณ เหล่าคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายวรวิทย์ จักรสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายทรงพล ศิริบุญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายนัฐวุฒิ สุวอ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายศรันย์ ภาวงค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงอัญมณี คำพิลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดอกสอน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายวุฒิโชค แสวงสาย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงศิรประภา โกมล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายศุภกร พาเมือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายชัยนวุฒิ โคตรวิชา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายธนพล ไพศาล

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายสพลดนัย อัคราช

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๑ / ๙๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายศุภกรณ์ ธิเนตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงผุสดี อินทกิจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายสิทธิโชค อินรักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงกฤติยาณี พาพรมพรึก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ อินทร์รักษา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายสมุทรสาคร พระตรัยยะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายธีรเดช สีลา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๓๒

นายศักดา ยืนนาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายศุภกร สีวงสา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายอภิรักษ์ คู่แก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายศราวุฒิ ภูชมชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงอาภาภรณ์ พรหมศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงอรจิรา กมลหัตถ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงศุภากร ชุมภูแสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงจิราวัลย์ ศรีขา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายเจษฎา วงค์สงคราม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายเอกภูมิ แสงมะณี

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๑๔๒
นางสาวรุ่งทิพย์ งิวเมือง

้

๒๗/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๔๓
นายสุรสีหนาทเตโช เสหบดินทร์เดชา

๐๘/๐๓/๒๕๒๖

กศน.อำเภอภูพาน วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สอนสูญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีขันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายณรงค์ยศ เพราะนาไร่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายธีรพล เชือคำเพ็ง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายปรัชญา โสนนอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายภัทรพล เรียงสันเทียะ

๊

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายวิทยา ละครพล

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายศักดิชัย

์

ไชยบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงกรกนก เครือบุดดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงกันยาพร ประกิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คำศรีพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงธนัฏฐา กัติยะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงนงนุช หงษ์ต้น
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงพรสุดา เพทบุรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงยุวดี โพธิศรี

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงวนิดา ตวงครบุรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงวราภรณ์ รักสุทธี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงวิชุดา วงสาสนธ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงอรอุมา ภูประทาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงอลิสดา เสนาผล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ สันทัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายนพนัย มะลิสา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายนพรัตน์ ชมภูเลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงจตุพร คำชมภู
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงดวงอัปสร ต้อนโสกรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงนนธิชา ภูกะฐิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงผกามาศ โถชัยคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงพาณินี โสภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงภัทรระดา นามบรรหา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงมลทิรา โลชังสาร

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงมัลลิกา เถิงพะวงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงวาสนา กองอาษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงวิลาสินี โบราณรัตน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงศรัญญา บัวชุม

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงอุไรพร ศรีวรมณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายคมสรร โสภาเพชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายพัลลภ ทิพย์เหลือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงจันทร์อำไพ นาคชมสา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงชลนิชา เกิดมะลุม

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงนิรนันท์ ศรีสมภาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงบุษบา ดีโยธา

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงประภัสสร มารุตพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงปยะนันท์ กันธุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงรุ่งตะวัน จันนำคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา เชือสาวะถี

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงอลิษา ดาบสมศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายวรรณลภย์ สีจันทึก

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายพีระพัฒน์ วงศ์ศรีดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๙๒
นายภูมินทร์ กุลาศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๙๓
นางสาววันวิสา จันผาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๙๔
นางสาวสุดา กัวพิสมัย

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๑๙๕
นายณัฐกิตติ

์

หลินภู
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๙๖
นายอภิสิทธิ

์

เครือบุดดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๙๗
นางสาวอริญา เพียรภายลุน

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๙๘

นางสาวชลธิฌา ศรีโพนทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำเพิมพิทยา

่

วัดบ่อเดือนห้า  

สน ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีบุตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ บางทราย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายพีระพัฒน์ วงค์บุราณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายรัชชานนท์ งามเสริฐ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายวรากร พลหาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

กาวี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายวันชนะ ประกิง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายพรชัย ก้อนคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายจิรวัฒน์ ภูกิงแก้ว

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายโชคทวี เทวรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายภูมินทร์ เทวรัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายธนา ไชยคำมี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายอิศรา เพิมทรัพย์

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงธิดาวรรณ วงค์ไชยาพร

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงฝนหลวง ทองไทย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงพรรัมภา หมู่แสนกอ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงนวลอนงค์ หวานจริง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายนพรัตน์ จันทร์ใด

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายนรินทร์ศักดิ

์

ขยุง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายภัทรพงษ์ พูนเกษม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายอัษฎาวุธ คำศรีพล

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงภาสิณี ปอประโคน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงรุ่งนภา นาแถมเงิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงลัคณา ปานกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ คำศรีพล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงปนัดดา เวียงการ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายญาณพัฒน์ คำศรีพล

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายมงคล จิตรมานะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายนนทวัฒน์ หลินภู

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายกิตติ หลินภู

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงปรียารัตน์ เหลาเกิม

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๔ / ๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงวรรณษา แฮนหลุน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงกนกพร สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงสุกัญญา คำศรีพล

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายคณิต หวานจริง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายนิพนธ์ อวนวัง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายวนายุทธ แดนแสนสี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายอนุศร ละภักดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงนันทิยา จันทะปญญา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุบผา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงสุดธิดา บางศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายอัฑฒ์อธิศ คิดอ่าน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายกิตติพร เพ็งพา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายสุพัชรพล ธรรมแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๔๓
นายอนุสรณ์ สร้อยสำราญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายชาญชัย ชัยทองถา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายชินวัตร บูระพา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายอภิญโญ พิมพ์ครซ้าย

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงขนิษฐา โถชัยคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงฟาริดา ลามทุม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงละไม วงค์พันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีมุกดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงสุภาวรรณ สงเคราะห์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายกฤษณะ โคตรสม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายวิทวัฒน์ ภารไสว
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายอนุชิต กุฏินำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงเกตุสินี แฮนเกตุ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงชุตินันท์ หลินภู

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงธาริณี สีโพน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงแนน คำจุน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงมณีวรรณ วงศ์คำจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงอรจิรา กองชนะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลภูพาน วัดบ้านหนองส่าน  

สน ๔๕๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายก้องเกียรติ บุญเกิด
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายกัญชัย งามแสง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายวีรภัทร ศรีสุโข

๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายภูวดล หมู่แสนกอ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๕ / ๙๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายตะวัน เดชธิสา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงวนิดา หาไชย

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงณัฐพร เนาว์แสง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงพรธิตา เขตรกิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงชันยาวรรณ หลาบคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ หมู่แสนกอ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงปภิชญา ไชยรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังกฤษ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงอารยา สกุณา

๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงสุพิษตา หมู่แสนกอ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สันทัน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๗๖

นางกาญจนา ยวนยี
๑๐/๑๒/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๗๗
นางนภาพันธ์ ศรีชัย

๑๘/๐๘/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๗๘
นางเสวียน สิงหาคร

๒๘/๐๕/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์

วัดยางโล้น  

สน ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายจรัส นามวงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายวิเศษศักดิ

์

หงษ์วิเศษ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายอดิพล แก่นกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ทิพย์แสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงศรินยา ศรีสุโพธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงฐานมาศ เลานวดวัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงวรัญญา ผาระกัน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายธนากรณ์ ลำพาย

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชีด้าม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายอนุชา ศรีทิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายธนาธิป ภูแพง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายเอกชัย หัวดอน

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายนันทวัฒน์ เลานามสิงห์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ แจ้งประจำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงรุจิรา คุณปญญา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงดลญา พิษสุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ กิงพรมภู

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงภารดี โถบำรุง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงนำฝน ราชไมตรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงอักษร คำหงษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลุบเลา วัดหลุบเลา  

สน ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงพัชราภา ทะนงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงอรนิภา โพธิทอง

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายโกวิท จันทร์เหลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงพักจิรา แก้วดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันปลิว

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๐๔
นางสาวภิรารัตณ์ เปลียนประดิษฐ์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๐๕
นางสาววารุณี ปดถราช

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๐๖
นางสาวอรอุมา ทองยิม

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงเกศกนก บุนนท์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๐๘
นายจีระนันท์ มาตราช

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๐๙
นายจีรภัทร สาขันธ์โคตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๑๐
นางสาวชลดา ประภาศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๑๑

นายกิตติพศ ฉวีรักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๑๒
นางสาวพรนภา จามน้อยพรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๑๓
นายศรัญู ลุนจักร

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๑๔
นางสาวศริลักษณ์ ราชชมภู

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๑๕

นางสาวอมาวะศรี ฟองอ่อน
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๑๖
นายธาดา นารา

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๑๗
นางสาวจริญญา เกษวงค์ษา

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๑๘
นายพิษณุ สุราราช

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๑๙

นางสาวพัชรินทร์ ใจอ่อน

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๒๐
นางสาวจตุพร มงคล

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๒๑
นางสาวทาเนีย ทัศน์จันดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วัดโพธิคำ

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายนิธิศชัย ปรานกฤตธรรม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายภควัตร ชนะเคน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๒๔ เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์
เหล่าก้อนคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายปุณณวิช โคตรพงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงมาริษา ลือคำหาญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายปรมินทร์ อินทรพานิชย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายสิรดนัย ดวงสำราญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงมธุรดา ภูผิวโคก

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายกวีชัย อุปรีย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงบุญขวัญข้าว ศรีทัพไทย

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายณัฏฐพล โพธิสาร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายปฏิภาณ บุตรเพ็ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายพลภูมิ คุณธรรม

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๗ / ๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายภาคิน เกิดมะเริง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงเนตรดาว บัวศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงสุกัญญา กุลอักร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายกฤษฎา อินธิจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายพชรพล ทัศโก

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายธนวินท์ ชินนำพอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ศรีแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงภัทราวดี กงพาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงธนพร สัตถาผล

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงกัญญาภัค พรมไพสน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงนันทพร สรสัมฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงภคพร พันแพง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายวรายุส คุ้มผล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายอัครพล ประธาน

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงกัลยวรัตน์ ไชยสัตย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงอนันตญาพร ดาบไธสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงชนิดาภา พันธศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงปานตะวัน พุฒนาวงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายธฤตวัน เหมะธุลิน

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงปณัฐฏา มันจิต

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายวรินทร พันคำเกิด

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงกรกชกร จำรูญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงธัญพิชชา ไพรีรณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายนพรัตน์ บุตรนิล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงวาสิตา เผ่าผม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๖๐
นางสุพัตรา มูลธิสาร ๕/๕/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๖๑
นางสาวสุวจี สุวรรณชัยรบ

๐๖/๐๔/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๖๒

นายอรุณรุ่ง โตพัน ๒/๒/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)

วัดหนองโจด  

สน ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายปญจนนท์ ลีทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายภูสิทธิ

์

ทนุวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงณัฏฐา รำไพบิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงณัฐธิชา ดอนบำรุง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงขนิษฐา ธรรมยศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงกมลนิตย์ เทศนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงวิภาพร แสวงกิจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงอนุธิดา สรรพโชติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านฝงแดง วัดอุตรดาราม  

สน ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ มะโฮง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงนันธิญา แสงวิลัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๗๓

นายพลวัตร ลีพรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสงครามวิทยา วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายชยังกูร พรมบุตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายพีรภัทร กลินสุคนธ์

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อ่อนอำพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนอำพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายปรเมษฐ อ่อนอำพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายธีรกร ดวงศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายธนาธรณ์ อุตรหงษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงศรัญญา ปญญาเลิศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ผิวโพนม่วง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงชลลดา รัตนพานิชย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายภานุสรณ์ รักษาขันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงกชกร การฟุง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงวิชุญา ขอดอนุ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายภานุพงษ์ พรมเทพ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ มุงธิราช

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายอนพัช ประจักษ์วงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายนัฐพงศ์ ราชสุภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายกีรติ ชาเหลา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายชนะชัย บุตรสุวรรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงปนมณี อ่อนอำพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงภารินี วงค์วันดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงนิพาดา สารเนตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงทิพปภา ราชสุภา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงสิรินทรา ไตรธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงปนัดดา เหมือนสันเทียะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงภารุจี วงค์วันดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงณัฐธิชา คำกาะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี เชือคำฮด

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายภาวัต ฟกหอม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุวีรา ศรีภัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายตะวัน ยงพรหม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๖๙ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายชยพันธ์ บุตรเปยน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายชยสิทธิ

์

บุตรเปยน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายไตรภพ ผิวหมู

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายฆนาการ สารเนตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงละอองเดือน อ่อนอำพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงวารุณี ชาเหลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงทิพกร เพริศแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๑๒

เด็กหญิงกิตติยา สมจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงธิดาพร เหมือยพรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงบุษบงค์ บุญชาญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายธนากร บุตรสุวรรณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงชฐิตา แก้วเคน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายธนพล ขุนไฮ้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายอลงกรณ์ ชาเหลา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายอนุชิต สารเนตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายศักดิดา

์

โมรานอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงเขมิกา บุตรเปยน

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงกิตติมา คำเกาะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงปาริชาติ เหมือยพรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงนจรี อ่อนอำพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงอารียา นพรัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงมลนิชา ขาวประภา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

สุวรรณจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายพลศักดิ

์

คำเกาะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายไชยวัฒน์ คำเกาะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายบริสุทธิ

์

งอยภูธร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายบริรักษ์ งอยภูธร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พรมแสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงพินิดา พิชัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงวราภรณ์ อุตรหงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายอภินัทธ์ ฟกหอม

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงขวัญใจ โสมสุพิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สารเนตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงอนัญพร แร่กระสิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงอำภารัตน์ วงค์แสนคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๐ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ประลอบพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายณภัทร จันทร์บัว

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายกิตติกรณ์ ทันดา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายพิเชษฐ์ วงศ์วันดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายสิรวิชญ์ บำรุงนอก

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายธัณวัฒน์ ริยะบุตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายคงศักดิ

์

สิงห์ทองไชย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายพิรภัทร ศรีช่วย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายภูวนัย ไชยอินทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายจเด็จ คำมุลตรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายวิชชากร งอธิราช

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ บุตรเปลียน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงลลดา พิมพ์สาร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อรสินท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงจิราพร แสนจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๕๕ เด็กหญิงเพชรประกาย
วงศ์วันดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงภัทรียา ใครบุตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงนภัส พิมยะวงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงศศิธร ใครบุตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา ไชยอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงขวัญสุดา โชนอนุ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายวีระพัทธ เคียงคำผง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายศรยุทธ คชราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายอมรศักดิ

์

ใครบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายอโณทัย ปองฉิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายณัฐชัย เคนจำปา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงมยุรี ฉิมานุกูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงสายใจ ตุ่ยไชย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงวิภาดา พลสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงจิราภา จาดบุญมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จูมจันทา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงวาชิรา บาแง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายสุรพัศ ระเบียบ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายตรีนัยต์ นิติพรวัฒนา

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๑ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายภานุ ทาเทพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงใบเฟร์น พ่อศรีชา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงกัญญาภัค สารเนตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงปวริศา ศิลาพล
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายเมธี แจ่มกระจ่าง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงภัทรวดี ทดสอน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายวรัชญ์ เหง้าสุวรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายพิชุตม์ อุดมมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายณภัทร งิวโสม

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายกฤษฎา กุลภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายธีรพงศ์ แก่นใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายอรรถวิท นาชัยธง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายณภัทร ครุดอุทา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายปยังกูร คำชมภู

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงกมลพร พลสมัคร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงหทัยชนก บุญราช

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงจินตนา เตียงชัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงสุภาวิดา งันปญญา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงมณฑิตา มุงคุณ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงสุธินี ไพบำรุง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายธัญญาพัฒน์ ศิริทรัพย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายวายุภูมิ ตุ่ยไชย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายทวีทรัพย์ สกุลรักษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายธันวา สอนวงษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายสุรวุฒิ วงศ์แหวน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายรพีภัทร ภูลายเรียบ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ นาสมคิด

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายนันทวัฒน์ เครือบุดดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายธนพน เพริศแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายพรภพ ชายกวด

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายชัยชนะ โประวะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงอุษณีย์ วงศ์ประทุม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงศุภัชญา จอมคำสิงห์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงศรุตา ชาระวงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงพรทิพย์ งิวโสม

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงใจทิพย์ วงค์วันดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงมานิตา งันปญญา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายนครินทร์ นวกะวงศ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายสงกรานต์ คำมุลตรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ ใครบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายนัทธพงศ์ ช่วยไชยศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายธีรธร ผายดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายธนโชติ ชินนะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงภัทริกา ผิวไหมคำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงศศิกานต์ งิวโสม

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงลักษณาพร แจ้งไชยศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงพิลัยรักษ์ โสมสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงฐิติชนิตา แสงวงค์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายภูวิศ กองสุวรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

งาสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายธนชาติ ใครบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายปญญาพล ชาเหลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายชวนน เพริศแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ ใจบุญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายณัฐนดล ใครศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายวัชรพล ใครบุตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายพลากรณ์ ศรีช่วย

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายนัฐวุฒิ เพริศแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ จิรมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงธัญสุดา เถาตาจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงปกิตตา มุงธิสาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงภัทริดา กุลอัก

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ หลวงโป
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงกชนันท์ คิอินธิ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงฐิติกานต์ เข็มอุทา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงนิรมน งวงคำนาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงฉัตรบุตร อุ่นปง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงพิมชนก โพธิเสือ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงเก็จมณี คุมหนองแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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สน ๔๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงชลธิชา เดชโฮม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงกฤติยา นงค์นุ่ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงสัณห์สิณี ตงแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงจิรัชญา ไตรวงศ์ย้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงจุฑาพร ตงธิ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงณัฐนิชา แนนไชย

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ เรือลม

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงเนตรนานา แก้วฝาย

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายตติย โพชะราช

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงขวัญจิรา บุญชาญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขสร้อย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทรวงโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงสุภัคศร ทุมสาย

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หอมทรัพย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายพงศ์นริศย์ ภูมิพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงสุวรรณี ศรีสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายวรปรัชญ์ คิดโสดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายกฤษฏิน อุตมะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงศศิธร โคตรแสนดี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายอนาคินทร์ พันทะราบขวา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายธนวัฒน์ สารเนตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงปนัดดา ราชสุภา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายปฏิภาณ สุริวรรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายชัยฤทธิ

์

อินแสงแวง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายชัยวัฒน์ เหง้าละคร

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายศุภชัย พวงพัว

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงเพลินจิต วงค์วันดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงอภิชญา ไกรยะราช
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ เพริศแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงวิลาสินี พันมูล

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงกรรณิกา เพริศแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงกนกภรณ์ คำเกาะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายเอกลักษณ์ ใหญ่คุณ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายวีระชัย ชายกวด

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายชัชวาล นามเสาร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๔ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายวิษณุ พลสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายชวนันท์ ไกยะราช

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายภควัฒน์ สายธิไชย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงชนันภรณ์ วงศ์วันดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงสิริรัตร์ คำมุลตรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงรัชนีกร อินธิโคตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงจิตติยา นาสมคิด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เหง้าสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงชาลิณี ใครบุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายธีภพ งันปญญา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงสุทธญาณ์ ศรีคูณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายจักรรัตน์ ธวัชโชติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงสุปญญา กัลยาวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายเอกพล เมยมงคล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงภิญญดา ไชยปญหา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายพชร ตุ้ยสีแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายภรภัทร แสงจีน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๙๗ เด็กชายนเรนทราทิตย์
นิวาสวัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายยศกร กรโสภา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายอัครวุฒิ ภูวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายเดชสิทธิ

์

ผายดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายจีรชัย วงค์วันดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงขวัญแก้ว ใครบุตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา งอธิราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงอิสราภรณ์ คิดโสดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงอภิชญา ขันตะราช

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงอิสรียา จักรบุตดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงชนัญธิดา ฤาไกรษี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยวงศ์ษา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงกนกรัตน์ นาชัยธง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงกนกนุช สุภรณ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงสายรุ้ง ตุ่ยไชย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงณัฐณรัณ พงศ์พานิชย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

แจ่มจำรัส
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายอำนวยศิลป หัตถสาร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๕ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายอัครวิชญ์ อัครจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายธีระวัฒน์ คำมุลตรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงสาวิตรี เผือกมะหิงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงเยาวภา จรหอมเฮ้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงอริสา เพริศแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงภุมรินทร์ ใครบุตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คิอินธิ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงวรัญญา อินธิโคตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วพาดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงสาย

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงภัทราพร ยะภักดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงอรกัญญา งาสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงศิริวิมล เพริศแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงรุ่งนภัทร งิวไชยราช

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายรพีภัทร งอยภูธร

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายพงศกร นรสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายคมพร แก้วพาดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายชนกชนม์ เขินกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายปรากานต์ งิวโสม

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปรือสุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงชลธิชา สุบงกช

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงภิรมญา ผาลี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงวรนุช วงค์วันดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินธิโคตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงขวัญชนก ทะน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงเบญญาภา จันสำอางค์

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงปภาดา พลสุวรรณ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ ดวนใหญ่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงอัญมณี ประลอบพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงณัฐนิชา คิอินธิ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงฐานิตา โสมสิทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงภัคจิรา งันปญญา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายจักรภัทร สุริวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายวีรวัฒน์ ฮุงโสภา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงพิมลพวรรณ นัดไธสง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๖ / ๙๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงอาภาพร ถาสุราช

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยมพินิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงนริสา กอบเกือ

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงคณิศร พิมโคตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงรสรินทร์ อินธิโคตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงจุติพร ควรเสนา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงสาวิตรา ตุ่ยไชย

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายนิติภูมิ งิวไชยราช

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายอนุทัย มณีวรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงณพรัตน์ แก้วฝาย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงวรรณภา ติธรรม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วเสถียร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ยงยันต์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงณิชาวีร์ ฤาเดช

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงชนัญธิดา อวนปอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงสุคนธาทิพย์ สุชัยสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงณัฐธญา หนูสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงเฟองรักษ์ เดชโฮม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายวัชระ หุนติราช

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงชลิตา งิวไชยราช

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีสร้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงพักตร์วิมล ตงธิ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายวิริทธิพล

์

ศรีระวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงชลันธร ตงธิ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายเอกธวัช พุทธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายนพรุจ บุญชาญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงชนาภร พิมตระกาล

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายภาณุปรัชญ์ สุวรรณจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายคฑาทอง ใหญ่โต

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงวรัชยา ติงมหาอินทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงศุภวรรณ บุตรสุวรรณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงปริชญา พานุทัศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงอุทุมพร บัวแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงวรรณภา นาคะมิน

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายวีระชัย จัดตาดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๗ / ๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายอภิรักษ์ เพ็งเหลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายวีรชัย เอนกศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายทักษ์ดนัย สุขใจ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายสรวิชญ์ พวงใบดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายนวพรรณ ปญญา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายนพดล สุวรรณรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงศรัณยา บุพศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอากาศ วัดทุ่ง  

สน ๔๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายจตุพร เงาศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายนวพล ทะวงค์ศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายชาญชัย ประกิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายธีรภัทร์ หล้ากำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายชลชาติ แสงพระเวช
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายคฑาหัสต์ ประกิง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงเจนจิรา คุตตำคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงณัฐนิชา โพธิสุ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายกรัณย์ชัย อิมบุญสุ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายธนากร ประกิง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายนัฐชาคร ชัยมุงคุณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ระแหง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายเทพวราพร แผ่นทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายเจษฎา ศิริฟอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายวุฒิชัย ผงสินสุ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ผาสีดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายชินณวัตร์ ไพจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงไหมแก้ว ประเทพา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงอภิญญา คิดกล้า

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงยุวดี ชัยหน้า

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงปยธิดา อุปคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงชินารส ชาแสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ อุ่มสาพล

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ประเทพา

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงเจนจิรา กิติพัฒน์มนตรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงกนกพร อดทน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายศิวดล ชัยมุงคุณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายฐิติวัสส์ ใหญ่โสมานัง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๘ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายกีรติ ปานโพธิจารย์

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายพัฒนสินธุ์ โพธิคำ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงผกามาศ พรมหากุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงรินรดา ศรีทองราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงจารุวรรณ กุดวงค์แก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ อิมบุญสุ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ครุธตำคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงสาวิตรี มีสนาม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงพัชรพร บุนนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงมุธิตา เงินชาลี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ อินลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงวาสนา สุรินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงอรษา วงศ์ปราชญ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายเพชรมงคล ชัยโคตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายจีราพงษ์ จำปาราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายเจษฎา แดนรักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงเนตรนภา กิงพรมภู

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงเกวลิน ลาวิลาศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงจินตนา ประกิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงอมิตา สังกิจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงพิชญา พรหมหากุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงฐิตาพร อุ่มจันทร์สา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงศศิลดา จอมสีวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงบัวชมพู ศรีจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงลลิตภัทรา จ ิตอาคะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงฉันทนา ชัยมุงคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงแพรพลอย ขำกุศล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงสุวรา อิมบุญสุ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๔๘
นายสิทธิชัย ใหญ่ทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๔๙
นางสาวกัญญารัตน์ เวชคง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๕๐
นายดนุเดช ดอกสี

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๕๑

นายวรพจน์ ร้อยพิลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๕๒
นายทวีโชค ศรีจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๕๓
นายอุดมเดช พรมหากุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๕๔
นางสาวชัชฎาภรณ์ หาไชย

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๗๙ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๗๕๕
นางสาวจีราภรณ์ หงษ์ภู

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๕๖
นางสาวกัลยรัตน์ แว่นทันใจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๕๗
นางสาวทิฆัมพร ประเทพา

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๕๘

นางสาวศศิกานต์ ผาลคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๕๙
นางสาวขนิษฐา อุปคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๖๐
นางสาวสุจิตรา พรหมหมกุล

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๖๑
นายขวัญ ไพจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๖๒

นายศักดินันท์

์

แสงสุด
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๖๓
นายฟาสุระ พันทู

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๖๔
นางสาวนรินทร นาโควงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๖๕
นางสาวอาทิตยา ผาสีกาย

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๖๖

นางสาวประภาพร ทะวงศ์นา
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๖๗
นางสาวอุมาภรณ์ ชัยมุงคุณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๖๘
นางสาวกุลธิดา ศรีฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๖๙
นางสาวอารีญา ฮาบประคร

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๗๐
นางสาวกนกวรรณ วงษ์จันทร์แดง

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๗๑
นางสาวพิมลภัส วัดแผ่นลำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๗๒
นางสาวอธิษฐาน จูเจียม

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๗๓
นางสาวขวัญชนก เทียวไทย

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๗๔

นางสาวฐิติยา สายอุราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๗๕
นายจิรศักดิ

์

โคตรพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๗๖
นางสาวศันสนีย์ ผาสีกาย

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วัดศรีลำดวน  

สน ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายพิชาธร คำอ่อน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายฐิรพงค์ ประเทพา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายธีระพงษ์ ย้อยดวงชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงกิริตา วงตาขี

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงไอรดา นาโควงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงกฤษณ์นภา นาโควงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงจิราพร นาโควงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงภัคจิรา ชุมสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงจิตติลักษณ์ ศิลามิตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงศิริวรรณ อุดมสิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงปยวรรณ ทาอ่อน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงนิราวรรณ สายสมร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายณรงค์เดช บุตราช

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายกฤษฎา มุงคุณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงศิวรา นาโควงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงวรินยา เภาแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงนีรนุช อุดมสิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงปยะธิดา ภูแดนแก่ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงพิรารักษ์ หนูดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร

วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงวราภรณ์ บุรวงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
วัดหนองบัวสร้าง  

สน ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ ไกยนารถ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงนัยนา โพธิติยะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๗๙๙
นางสาวดวงฤดี ฮิมปะลาด

๑๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๘๐๐
นางสาวรัตนา ระแสนพรหม

๒๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๘๐๑
นางสาวปยนันท์ วระโงน

๐๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๘๐๒
นางสาวสาริณี ตะธัมมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๘๐๓
นางสาวอรอุมา สิงหะกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๘๐๔
นางสาวนันธิดา แสนมอม

๐๔/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๘๐๕
นางสาววิชชุดา พลเแสน

๐๗/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๘๐๖
นางสาวอินทิรา อังคะฮาด

๐๘/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๘๐๗
นางสาวพัชรีภรณ์ โพติยะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๘๐๘
นางสาวนัฐริกา ตู้แก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5

วัดโพธ์ศรี  

สน ๔๕๖๐/๒๘๐๙
นายคำจันทร์ เพียรประสม

๐๙/๐๗/๒๕๑๖

80 วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๑๐
นางจิราวรรณ สอนสมนึก

๒๖/๐๑/๒๕๐๘

90 วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงวิมลสิริ คำคุณเมือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายวิสุทธิ

์

จัดตาดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงธิดาพร การสอาด

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายศรันย์พร อาจคำพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงอนรรฆมณี สิริปูชกะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายเอกวุฒิ ประสพ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๑๘
นายวัฒนา ไชยเนตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๑๙
นางสาวพรรณิภา ดวงจำปา

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายวีระชัย ไชยปดถา

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๒๑

นางหนูเพียร ศรีจันทร์รักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๒๒
นางสาวอรัญญา ศรีเทพ

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๒๓
นางสาววรรณวิสา ยอดทรัพย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๒๔
นางสาวลลิตา ไชยเชษฐ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๘๒๕
นางสาวเจนลดา ไชยบุญตา

๑๓/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๒๖
นางสาวชลดา พิตอน

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๒๗
นายปราศัย มะณีวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๑๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๒๘

นางสาวกนกพร แพงศรี
๒๕/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๒๙
นางสาวกรวลี เหลาแตว

๑๘/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๓๐
นางสาวกุลยาณีย์ สุวรรณชัยรบ

๒๗/๐๖/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๓๑
นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิอาจ

๑๕/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๓๒

นายชาญวิทย์ ศรีพัว

้

๐๓/๑๐/๒๕๒๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๓๓
นางสาวดาราศรี สุ่มมาตย์

๑๖/๐๓/๒๕๓๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๓๔
นางสาวทรงยุพา สุ่มมาตย์

๑๒/๐๕/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๓๕
นายธัพ ธุระนนท์

๒๑/๑๐/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๓๖

นายประกาศิต จิตพิไล
๐๔/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๓๗
นางสาวปทมาสน์ สุมังคะ

๑๘/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๓๘
นายปยะณัฏฐ์ ฮาบสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๓๙
นางสาวพนารัตน์ ผาสีดา

๑๑/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๔๐
นางพนารัตน์ ศรีโคตา

๐๕/๑๐/๒๕๑๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๔๑
นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณชัยรบ

๒๙/๐๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๔๒
นางสาวรัตนา บุญเททิน

๒๒/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๔๓
นางละเอียด จักรบุตร

๑๗/๐๘/๒๕๐๗

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๔๔

นางสิริกาญจน์ ไชยเชษฐ์
๐๑/๐๙/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๔๕
นางสาวสุชาดา ปลุกใจ

๒๐/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๔๖
นางสุพัตรา คนใจบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๔๗
นางสาวสุภาพร ราชแลน

๑๗/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๔๘

นายสุรพงษ์ พรมทัน
๑๘/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๔๙
นายอนุพงษ์ สาระหงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๑๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๕๐
นางอัมพร ทุมวัน

๑๒/๑๐/๒๕๐๓

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๕๑
นายอาคม สุรำไพ

๐๑/๐๓/๒๕๒๐
กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๕๒

นางเวียงสมัย ชัยทอง
๐๘/๐๔/๒๕๐๕

กศน.อำเภอวานรนิวาส วัดสระเกษ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เสนจันตะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงสุริสา เชือกุณะ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงอาทิตยา แสนรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงปาลิดา มีทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายนนทกานต์ ศิริขันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายกันตพัฒน์ แสนดวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงดวงมณี ปอมัน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๒ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงปวีณา แสงวงศ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงปวีณา ปอมัน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ วัดด่านม่วงคำ  

สน ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสงวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

หล่อนสิว

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายอนุศร ไข่สีดา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายอาทิตย์ ขวัญเพชร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

ศรีบุญเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายธีร์กวิน เหล่านายอ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายวุฒิชัย แสนเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายเอกรินทร์ มลาสินธุ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายธนากร ชินบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายนิรุตต์ ขันทะจำนงค์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายนวพล คึมยะราช

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายพูลสุข น้อยเหลือง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายอิษฎา เชียงไขแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงแสงทอง อินธิกาย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงพิมพิกา คำตังหน้า

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ เสนจันตะ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงจีรภัทร ดาบสีพาย

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงทองกร เสนจันตะ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายอภิสิธิ

์

โภคา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชินบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วหาญสอน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายสมบูรณ์ น้อยเหลือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายพิชิตพงษ์ สุขสะเกต

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายจีรชนม์ คึมยะราช

๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายกรวิชญ์ เสนจันตะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายวัชรพล แสนเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายณัฐดนัย บัวทะราช

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายนัธทวัฒน์ ธีระธาดา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายสงกรานต์ ชินบุตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายคารม แก้วมะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายมงคลชัย เสนจันตะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงบุษกร คึมยะราช

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วมะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๓ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงชนัญญา คึมยะราช

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงจิตรานุช เทอำรุง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงชนิตา วงศ์จันทะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา นันถิโค
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงสุนันทา เสนจันตะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงวรพิชชา แสนเมืองโคตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงณัฐิชา อุปพงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงนงนภัส แสนอุบล

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายศุภกรณ์ ชินบุตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายจักรี เพ็งอินทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายสันติสุข เสนจันตะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายเจษฎา คึมยะราช

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายพลวัต แก้วมะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายพศวีร์ แก้วมะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายณัฐพล รินโพธิศาล

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายพลวัตร อินธิกาย

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

แสนเมืองโคตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายอาทิตย์ คึมยะราช

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายทักษิณ คึมยะราช

๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายธเนศ ชินบุตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายรัตน์โรจน์ แสนเมือง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงชลธิชา เสนจันตะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงแก้วตา แฉ่งฉลาด

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายตะวัณ แก้วกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กชายสุวิชา คึมยะราช

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายอนุวัฒ ผากงคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายชานนท์ จันคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๒๒

นางสาวอภัสรา ปญญาใส
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์

วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงสโรชา นันตะสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงเกสรา เจาะประโคน

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงกษมาพร แสงวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายอนุชา ศิริชมภู
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายอรรถพล คำสงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายสิทธิชัย ด่านลาพล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายธนศักดิ

์

อินธิกาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๔ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายวัชรินทร์ วงค์เจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงแพรชมพู อินธิกาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ คำมุงคุณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงนิราวัลย์ ไตรแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงชฏาภรณ์ หล้าพรม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงรุจิรา อุดมเลิศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงปาริชาติ จันทรังษี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงณัฐสุดา ชุ่มเย็น
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายภัทรดนัย คึมยะราช

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายนันทสิทธิ

์

ด่านลาพล
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายธนพนธ์ แสนดวง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงจีราภรณ์ แสนดวง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงสุพัตรา เชียงไขแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงจันจิรา ปญจะรักษ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงทิพธิดา นิลเขต

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุตะนาม
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงธนศิริ สุวรรณหงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายพัฒนภูมิ แสนดวง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายนัทธพงศ์ โพธิศรี

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กชายธราธิป งอนลาด
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงแก้วมรกต งอยหล้า

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาปอสหพัฒนศึกษา วัดศรีสว่าง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๕๑
นางสาวศรรินทร์ นาคราช

๐๙/๐๙/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๕๒
นางนภาวรรณ์ บัวแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๕๓

นางนวลอนงค์ เอ้มะราช
๐๒/๑๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๕๔
นางสาวนิพัทธา ชาติชำนิ

๒๒/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๕๕
นายปรีชา พรหมกุล

๐๕/๑๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๕๖
นายพิชิตชัย เอียมพลู

่

๐๕/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๕๗

นางสาวรัชนีกร ไกรรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๕๘
นางวรรณี พันธ์พหรม ๑/๐๓/๒๕๐๕ กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๕๙
นางสาวเพ็ญนภา สารสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสว่างแดนดิน วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายพรชัย ศรีสุทัศน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายวัชรากร ศาลางาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายอภิวัฒน์ อุปชฌาย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายอริยะ บุญยัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายอัจฉริยะ โลมาสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๕ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงศศิประภา ชัยมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ชัยมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงณิชา ขันธ์ตรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงญาธิดา สีทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงชุติมา อรบุตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๗๐
นายนิเวศน์ มาตตายา

๑๗/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมพลศึกษา วัดโพธิศรี

์

 

สน ๔๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายยุทธพงศ์ ฟองอ่อน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงกุลณัฐ พรมทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงณัฐพร ศรีกุมาร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงดวงพร นาอุดม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๗๕ เด็กหญิงกัญณัชลาภรณ์
หลักทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงศุภากร ดงท่า
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงรัตนา มะโนรักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายวัชรากร ใขไพวัน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงยวิษฐา ขันติยู

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงสุนิสา ธิวะโต

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงวริศรา จันทร์มาลา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงเนตรนภาพร

สาลีวัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงนันธิกา เหลาแตว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ ธิวะโต
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายฐิติพงษ์ ธิวะโต

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายสุวัฒน์ชัย สามารถ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายเอกชัย วัฒนาลัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายพีรพล พรมทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายมินทร์ธดา ธิวะโต

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายดอนสวรรค์ ธิวะโต

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายพรพิภพ สีแดง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ฟองอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงจันทกานต์ สุภะวัน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไฝเพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงชลลดา ธิวะโต

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์มาลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงลาวัลย์ รัตนะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงสุกานดา มาตราช

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงณัฐวรา ธิวะโต

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๖ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงธนารีย์ จันทร์มาลา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายธวัลรัตน์ สุวรรณรงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงกรรณิกา น้อยพรมมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงวรรณภา มะโนรักษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)

วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายชุมพล พิมล

๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายธาวิน ทุมรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายกิติคุณ ธิวะโต

๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
วัดศรีบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๐๗
นางสาวกนกวรรณ กรมแสง

๒๖/๐๕/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๐๘
นางสาวสินาภรณ์ ลีนาลาด

๒๓/๐๔/๒๕๒๘

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๐๙
นางสาวสุชีรา กุลยะณี

๒๒/๑๐/๒๕๒๙

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๑๐
นายดุสิต มาตราช

๒๘/๑๐/๒๕๑๙

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๑๑
นายธวัชชัย ผ่านสุวรรณ

๒๗/๐๖/๒๕๑๐

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๑๒
นางสาวนพิษฐา ลุนจักร

๐๘/๐๔/๒๕๒๑

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๑๓
นายประเมฆ พิมพา

๐๗/๐๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๑๔
นายพนัส กางทอง

๑๒/๑๐/๒๕๒๑

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๑๕
นางพรทิพย์ เดชโฮม

๒๕/๐๕/๒๕๑๓

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๑๖
นางพัชราภา ผ่านสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๑๔

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๑๗
นางมัลลิกา หนาดคำ

๑๕/๐๙/๒๕๑๓

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๑๘
นางระเบียบ แก้วดี

๐๗/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๑๙
นางรัศมี ธงอาษา

๒๐/๑๐/๒๕๑๕

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๒๐
นางวริศรา ไชยเชษฐ์

๒๘/๐๙/๒๕๒๐

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๒๑
นางสาววันวิษา พานเชียงสี

๑๖/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๒๒
นางวิลัยวรรณ นาสุข

๑๗/๐๙/๒๕๐๖

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๒๓
นายสถาพร ผ่านสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๑๒

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๒๔
นางสาวสุนิศา ภูสมมา

๐๒/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๒๕
นางสุพัตรา ขันติยู

๒๔/๐๖/๒๕๐๙

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๒๖
นางสุรัสวดี ศานติชล

๒๔/๑๐/๒๕๐๙

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๒๗
นายสุวัฒน์ พรหมศิริ

๑๐/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๒๘
นางสาวเปรมกมล โพธิศรี

์

๐๖/๐๘/๒๕๓๐
กศน.อำเภอพรรณานิคม วัดอุฒาจารย์  

สน ๔๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงสรณ์สิริ อนุยันต์

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงกชกร วันละ

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายเจษฎา โพธิศรี

์

๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายจักรพันธ์ จัตตาดี

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายจักรพงศ์ จัตตาดี

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงจุฑาวี นามโฮง

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๗ / ๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงสุชานันท์ ประพรม

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงวรินทร อ่วมอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงกมลวรรณ ระวาดชู

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงวรรณิษา สุปญญา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายสลักศิลป บุญโหม๊ะ

๑๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายอนันต์ พรมอินทร์ ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงเนตรนภา วรรณอร ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงวรัญญา แก่นท้าว

๑๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงปนัดดา พรมอินทร์

๑๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงพาณี แสงใสแก้ว

๑๐/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงนิตยา บุตรเพ็ง

๒๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงบุษบา โสมรักษ์

๒๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายสิทธิพล พิมพ์รัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายกฤษดา หิมะคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายสมัชชัย วันดี ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญธรรมมา
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายสุรัตน์ มาตรวิเศษ

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงปาริชาติ วิชาโคตร

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงประภัสสร ปุยวงศ์

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงชลลดา เชิดชู

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงดารุนี ทองน้อย

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงวรรณษา สุปญญา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ วันดี ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงปนัดดา โสมรักษ์

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงราตรี แสงใสแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงสิริทรา คำพิลา

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ลาพิมพ์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงวรัทยา เมาบุตรดา

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงอัยภัทร ศิริฟอง

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เสบุญเรือง  

สน ๔๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายเพชรมงคล บอนชัยสงค์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ชมมุกดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายสันติภาพ อินทรสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)

วัดหนองบัวใหญ่  

สน ๔๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงเจนจิรา อิมบุญสุ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงตาหยง จันทจักร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงเทวิกา วัดแผ่นลำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสกลนคร  ๘๘ / ๙๐
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ศักดิซ้ายดา

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงมะลีวัลย์ ลาไชย

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงมาริสา วัดแผ่นลำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เย็นรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงวรศิธา ลุนจันทา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณ วัดแผ่นลำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงศศินิภา สีพา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงศิรินภา รังษีโกศัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงสุทธิดา ขันบรรจง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมรฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ หิตธิเดช

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงกมลชนก ลาโสภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงจริยา โคตพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงปญญาพร โคตรธรรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายเจษฎา วัดแผ่นลำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายธนาธร หาญยงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายบุลากร ขันบรรจง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายนัฐวุท งามนุช

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายภาณุภัช ผุยสุ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยอดสูง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัดแผ่นลำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงกัลญารัตน์ กรมแสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงเกวลิน วัดแผ่นลำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงจีรนัน เนืองทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงดลยา มามีกุลย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี นาคาธร

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงธารารัตน์ มันใจ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงเบญจรงฆ์ พลวิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงปฏิมา สายทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงพรพิมล วัดแผ่นลำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงมนธิดา วัดแผ่นลำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงรุ่งทิตย์ วรภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงลอลิตา คมใส

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงส่องฟา ยงดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงณัฏฐา วัดแผ่นลำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สน ๔๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ อุ้ยสีหา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายบวรกิตติ

์

พิมโยธา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา นาพงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ วัดแผ่นลำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงศรัญญา จำปา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงจุฑากรณ์ ประกิง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายพงศกร ทัศคร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี

วัดโพธิชัย

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงวรัญญา แก้วคำภา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายวัชรพงษ์ หันโพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงพรนภัส อินทะเสย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงปลายฝน บาลลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงพัทธรวลิน ศิริโชติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญพา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงวชิรญาค์ ลาทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงสุพัฒตรา แก้วบัวเคน

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายณัฐพงศ์ สาขา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาลเลียน วัดตาลสุม  

สน ๔๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงอริสา สมรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงมีสุข มาตสุด

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงโยสิตา สกุลเดช
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายอานนท์ แก้วบุดตา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงชุติมา ขวัญพงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๒๗
นางสาวกนกวรรณ สุริโย

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๒๘

นางสาวศุภณิดา สียางนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๒๙
นายธนพล พรมสุริย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๓๐
นางสาวกัญญาภัทร ศรีสุราช

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๓๑
นางสาวพิชยดา จันทร์แก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๓๒

นางสาวศศิธร แสงโพธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

สน ๔๕๖๐/๓๑๓๓
นางสาววนิดา สิทธิไชย

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วัดโพธิชัยวิทยาราม

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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